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 'ףיכו םינשחמ' דיוי
 ביבא לת - הילצרה היסנוכיגב
 (הנידוכה רכיכ דיל) יקסניטוב'ז 'חר
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 תוכוט דעומה לוח

 | ררוטקואב ו2] 1

 ,תונכות ,בשחמ יקחשמ לש הגוצת
 יפקה דויצ ,םיבשחמ ,תודמול
 .תועתפה הברה דועו

 דיריה ןאזב םידחו'מ הריכמ יעצבמ

 םיקחועמ תוני תו%גדהו תואצרה .תואנדס
 הלועפ יקחשמ

 םירוטלומיס

 //ות60וא5 95 ₪8 | תבשחוממ היצמינא
 תואקתפרה יקחשמ

 ךרה ליגל תודמול

 םיבשחמ תרושקת

 הידמיטלומ

 הידמיטלומ ₪
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 ינורטקלא ןוילג ₪

 סינשחמ תרושקת "1/דיתז ..1ה(6ת6( ₪ |

 'ףיכו םיבשחמיי יונמל חייש 49 הודס לכל 7" | 59 :תואנךשה ריחמ |

 08-450222 תובוחר .03-6702255 ג"ר :םינוצלטב המשרהו םיטרב |

 "םיקחשמה תוניפייב תופתתשהה +

 ילמיס ריחמב



 םיניינעה ןכוח
 סייפרגה םילילמתה ידבעמ לש הגרדמה תציפק 12 ךרועה רבד 5

 קיט ןונמא רייד תונולח לש
 סקיפרגיי לייכנמ ,ןרוג בקעי סע ןויאיר 6

 לארשיב 6%547ז0= יגיצנ יהידמיטלומ
 תנכתל םידמול 2 | ןייטשנייפ ימעו אנט לאו ................ נללאר

 - גבס יש 2 -....(ךשמה) לקספב הקיפרג 6

 גלפ בד ..... סאסוספ - כ05 6.22 -ב השדח הדוקפ 0 דצזטמט ,טנרטניא :תרושקת

 ל 5: םלועה ביבס תוינש 60-ב טנרטניא 0

 לגיפש ךור רייד

 ו 5 שש תה שישב ןליא-רב דעלג .2.242242--4------.-... טנרטניאב םירתא 2

 ןייד הדליה יי רודמה תכרר 72 לוע ללא 2 תושד ה 6

 תורפס תריקס ףיכהשמ

 וליא-רב ריאמ ריד 5 ךדרב איג . בו 3 11/95 | 7

 םיעוציב רופיש - ושזאססוש5 * זזק רמתיאו וסב קיציא ............ תונולחל םילולמנ 0

 /זפוס תנכותב הקיפרג תומישמ *

 חננותג הה'ברג תומה
/ 6 

 ךדרב תג ו יסדו 7

 וסב יצוא "3 הלפאב דדוב"ל סיזמר 8

 תבשחוממ תודהי | , תליג רמות ... ו ..5א דסוםא 12

 1 ילפרע סדא ;גרבנזור ירוא .. למה 6

 ןליא-רב ריאמ רייד .....------........יסיקסופה רצוא 3

 סלועב ןושארה ןווקמה ינברה רגאמה

 הנטקה הניפה

 רשחוממ רומוה סידבוע םירבדה דציכ ;תוריקה לע לייטמ רמתיא 8
 רחש יבוק

 סייפלא הזמ) ןושארה ירבעה רדהמה - רטסלחה 5
 לאיסרג ידע (הנש
 | ארור לג סולק
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 לגיפש ןור רייד..............הקירמאמ םיכויחו תושדח 1
 "ףיכו םיבשחמיי תכרעמ ..... בשחוממו שידח שדח 2

 ו . .. ינורטקלא ןןויליג - ורפ ורטווק
 ו | "ףכו סיבשחמיי ' תכרעמ .

 ןליא-רב רואמ ריד - 0 - ל 0 20
 1995 רבמטפס ,45 "ףיכו םיבשחמ"

 "מפ

 אנט לאוי -.......... "5 ןוילבבייב הידמיטלומ ימושיי 8
 חווה ף סא וי 65 לע אופסזס אג60477אם= 6



 !םירקי םיארוק

 האצי ,תובר תויחד רחאל ,1995 טסוגואב 24-ב ,עובשכ ינפל

 רעש תא ונשדקה םג הל רשא ,ו/ן[אססוא5 95 תנכות ךרדל

 ."ףיכו םיבשחמיי לש 65 ןויליג

 תונותיעב רתויב סירקוסמה תוערואמה דחא והז ,ןכא

 םיאנותיע יפלא .םינורחאה םישדוחב תיללכהו תיעוצקמה

 תזרכהב וזחו לטאיסב טפוסורקימ תרבח תומלוא תא ושדג

 ,םלועה יבחרב סירחא סיפלא תואמ ומכו ,וז]אססו/פ 5

 .התעפוה סע דימ הנכותה תא תונקל וצר םה

 תנכותל השדח הסרג וא הנכות דוע הנניא זאפ 5

 הווהמ וזאפסו/5פ 95 .ונלוכל םויכ תרכומה \/זאססי5-ה

 יכרד לע תובר עיפשת איה יאדוובו ,ם6-ה םלועב הכפהמ

 .אבה רושעב בשחמה תלעפה

 םויכ רכומה ₪05-ה ,ק6-ה בשחמ לש הלעפהה תכרעמ

 קי-ה יבשחמ םע דחי םינש הרשע שמחכ ינפל עיפוה ,ונלוכל

 הטקו< יבשחמב הליחתב .קושב ועיפוהש םסינושארה

 הרעסב ונמוב ושבכש 18% יבשחמב ןכמ רחאלו ,םיביבחה

 ,בשחמהמ דרפנ יתלב קלחל ךפה 05-ה .יתיבה קושה תא

 קלח וב ואר בשחמה ישמתשמ לש סבור בורש ךכ ידכ דע

 .וילא תפרוצמש תדחוימ הנכות אלו בשחמהמ

 תא םינשה תצורמב ףילחהל ,השעמל ,תדעוימ ואז[אסס\\5 5

 סיבשחמ תורבח ןכלו ,כ05 תססובמ הלעפהה תכרעמ

 וליפאו יווטג ,קפמוק ומכ ,הז סוחתב תוליבומהמ ,תודחא

 בוליש לע עידוהל וזרדוה רבכ ,תידגאה .םא יביא תרבח

 לש הלעפהה תכרעמב ,דרפנ יתלב קלחכ ,ש[אססופ 5

 .םסהידי לע םיקוושמה םסיבשחמה

 םדקתמ ,שדח יבושחמ סלוע המע האיבמ יא[אססואפ 5

 סע הדובעב ול םיליגר ונייהש הממ רתוי הברה סכחותמו

 חותיפב ועקשוהש סדאה תונש יפלא .\/זצססיא5-ה תנכות

 תא ,קוחרה חווטב ,הנשיש רצומ ונל םסיאיבמ יאזאססוא5פ 5

 .ץ6-ה יבשחמב הדובעה ךרד לכ

 הטושפ רבד לש ופוסב איה צזוכסושעפ תססובמ הדובצה

 סע ייסיחחושמיי ונא :;רתוי תישונא - תאז הנכמ יתייהו ,רתוי

 .ונלוכל תנבומו תרכומ הפשב בשחמה

 םיחוקלה םייוטיבה ,בשחמה תולועפ תא סיוולמה םילמסה

 שיגדמ ינאו ,דחא לכל םירשפאמ הלא לכ ,ונילא הבורק הפשמ
 תמיוסמ הדימבו ,תולקב בשחמה תא ליעפהל ,(!!)דחא לכל -

 + .וניתולועפ תא המ תדימב ןיבהלו וב טולשל

 .ףפות ,האלמה תתרבועמה התסרגב \/זאססוא5 95 ,ונרעצל

 | .םישדוח רפסמ דועב קר
 הסרגהמ םשרתהל ונכ תרשפאמ הנתמהה ,תא% םע דחי

 אזאססוא5 95 לש תילגנאה

 ץ6-ה ישמתשמ לכל היהת הבר האילפו האנה ,ןכא

 םישדוח רפסמ דועב םהיבשחמ תא וחתפי רשאכ םסיילארשיה

 , ואזאפסושל5 95 בשחמה לש השדחה הלעפהה תכרעמו

 .הרישעו האלמ תירבעב סתא ייחחושתי'

 ךרבל אלא ונל ראשנ אל הז בלשבו ,סיניתממ ונלוכ ,םייתניב

 לש  תיבושחמה הכפהמה לע טפוסורקימ תרבח תא

 סלוע תא םדקתו חילצתש םיווקמ ונלוכש ,עתצסספ 5

 .2000-ה תונשל בושחמה

 ,הידמיטלומ זכרמל תונורחאה סינשב ךפה ישיאה בשחמה

 סע ןוואירב ייףיכו םיבשחמיי לש הז ןויליג םיחתופ ונא ןכלו

 תרבח תא לארשיב תגציימה ,"סקיפרג' תרבח לייכנמ

 יבחר לכב הידמיטלומה סוחתב הליבומה איהש זמ

 .סלועה

 דירייי תא םימייקמ ונא הנש ידמכו ,חתפב רבכ תוכוס תשפוח

 תואצרהבו תואנדסב ףתתשהל ולכות ובש ייףיכו סיבשחמ

 םיקתרמו םישידח בשחמ יקתשמב תוסנתהל ,תוניינעמ

 .ויבתכ תאו ןוחריה יכרוע תא שוגפלו

 לכ תא תוארל סיווקמו ,ומשריתו ומידקתש סיפצמ ונא

 הנשה סייקתיש ייפ5 ףיכו סיבשחמ דיריייב סהירבחו וניארוק

 .ביבא-לתב ייהילצרהי"י היסנמגב

 הנש ייףיכו םיבשחמיי יארוק לכל לחאל ונל ושרה ,זא דעו

 .םתחפשמ ינב לכלו םסהל ,הבוט

 ייףוכו םיבשחמיי ךרוע ,ןינטשנילפ ינב

 היינשת ,1995 רבמטפס ,45 ןויליג ,יה הנש החפשמה לכל םיבשחמה ןוחרי י*ףיכו םיבשחמיי

 ןייטשנייפ ינב

 ןליא רב ריאמ רייד

 ןייד הדליה

 גרבנזור ירוא

 :ישאר ךרוע
 הנשמ ךרוע

 :"ןויער הזיי רודמ תכרוע

 :"ףלכחשמיי רודמ ךרוע

 ימלת האל :ןושלה תכירע

 תליג הנפד :יפרג בוציע

 שודק-גאוט לטיור ,ידדה תירונ :הקיפרג

 :(ב-א יפל) םיפתתשמ 645 ןויליגב

 איג ,ךדרב איג ,ןליא-רב ריאמ רייד ,ןליא -רב דעלג ,וסב קיציא

 ,ליט ןונמא רייד ,ןייד הדליה ,לאיסרג ידע ,תליג רמות ,ריורב

 ,רוור ףסא ,גלפ בד ,ילפרע םדא ,גבס יש ,זוע ילא ,אנט לאוי

 ,לגיפש ןור רייד ,רחש יבוק ,ארווש לג ,זר רדוע ,גרבנזור ירוא

 ןייטשנייפ ימע
 ,יקסנירמק הוח ,ןייטשנייפ הנח
 יבערש הימ

 :קווישו לוהינ

 .:תוריכזמו םייונמ ,םוסרפ

 רוקמה סופד :הכירכ ,הספדה

 ייסקיפרג לטוטי' :תוחולו היציזופמיא

 :תועדומ תקלחמו תכרעמה תבותכ

 75100 ,תובוחר 675 דיית מייעב ייףיכו םיבשחמיי תרכח

 08-450616 :סקאפ ,%50221-08 :לט

 03-6702255 :לט ןג-תמר 67 קילאיב בוחר *

 .תועדומה ןכותל תיארחא הניא תכרעמה *

 .מייעב ייףיכו םיבשחמיי תרבחל תורומש תויוכזה לכ



 ,ןדוג בקעי | יטלומ םעאאר |
 ( ל"כנמ -
 = סקיטנדג" 5
 -- "הידעיטלומ |

 תורבחהמ איה יימייעב הידמיטלומ סקיפרגיי תרבח

 הגיצנכ .אראב הידמיטלומה סוחתב תוצולחה

 תבשחנ איה ,6854ך7|צ< תרבח לש תימשרה

 יעוצקמה | קושב הז סוחתב הליבומה הרבחל

 .דחי םג יתיבה קושבו :ןנילאר
 ןייטשנייפ ימעו אנט לאוי

 יסיטרכ תרציימ - א[א15-.גא <

 הייפצ | םירשפאמה ,היזיוולט

 גצ יבג לעמ היזיוולט תוינכתב

 םיסיטרכ תרציימ ןכו ,בשחמה

 .בשחמב וידר תעמשהל

 תילארשי הרבח - 6[ םזז.\ <

 ללוחמ תנכות תרציימה

 .אזא[ס - הידמיטלומ

 קלח הידמיטלומ תכרעמ לש התויה

 קוושמה יתיבה בשחמהמ ילרגטניא

 סע החיש סייקל ונתוא איבה ,םויכ

 סקיפרג" תרבח לייכנמ ,ןרוג בקעי

 ."הידמיטלומ

 ןוחבל םיסנמ ונא תולאש לש הרדסב

 הז םוחתב תויופצה תויוחתפתהה תא

 סיבשחמה ןכרצ לע ןתעפשה תאו |
 .יתיבה

 דויצ לש | קוושמ רותב
 ,ךתעדל ,ןה המ ,םיבשחמ
 ,ישיא-בשחממ םויכ תושירדה
 םיעוציב | קפסיש ידכ
 !םיתואנ

 "סקיפרגי | תורבח | וליא
 ?צראב תגציימ

 תורבח רפסמ תגציימ "סקיפרג"

 ,םירצומ לש בחר ןווגמ תורציימה

 סא יד ,תיבב רבכ םייקש ישיא בשחמ :ןהו הידמיטלומה םוחתב רקיעב

 אוה םומינימה .3886 בשחמ היהי

 8 18 ליכיש צלמומ ךא ,ןורכיזז

 סושמ יתועמשמ תוחפ חישקה ןנוכה

 ירג לע תועיגמ תונכותה בור םויהש

 דחוימב לודג 1₪ שורדו ,0-.ק0וו

 לדוג ,ןכל ,ואדיו לש הכירע רובע קר

 שורדש ןבומכ .קיפסי 18)500 לש

 .סס-אסא1 ןנוכ
 תינייפואה היינקה ,שדח בשחמ רובע

 ,ווכ תכרעמו , שטאדזטאו 90 לש איה ןוכיתהו הדובעה-תונחת קושל
 סעו בר ןורכיז םע העיגמ ,ללכ ךרדב .בשוחממה

 שורד ןאכ םגש ןבומכ .לודג עפ | | | םייטפוא םיקרוס - גאו תא <

 .62-אסאו , | םייטפוא םיקרוס - 1.4 57008 <
 ה

 = תוחול תרציימה - \זאדזאזמ <%
 .םירזייטיגידו רויצ

 יסיטרכ תרציימה - חץ דזטמ <

 +, פסשטאס 81571₪8) לוק

 .םיפסונ סירצומו ואדיו-יסיטרכ

 םייפרג םיסיטרכ | - אס9 <

 תויצולוזר םיקפסמה ,םייתוכיא

 םידעוימהו | ,דחוימב | תוהובג

 ו -

₪ 

-24064₪ = ₪5 == = 



 - ?דיתעה יבגל העשו

 סיבשחמה תיישעת ,כוככ עודיכ

 ולו ,הירמש לע תאפוק הניא

 תרבחבש חינהל שיו ,טק עגרל

 תא םיפוצ רבכ "סקיפרגיי

 תאו היישעתב ולוחיש םייונישה

 .הרבחה ירצומ לע ועיפשי רשאו |

 ,ר תויב יתוהמה יונישה ,ןכאו

 תגצה בקע לוחי ,ןרוג רמ ירבדל

 זאש ,יחשזאססושפ 95 תכרעמ

 םושמ ,תוריכמב לודיג יופצ

 אצת ,ךליאו וז הנכותמ לחהש

 המתחש הנמאה לעופה לא

 6547[ץמ  םע 60507 |

 !687 לש םתושפמפ ץומואל
 סורגי רבד ,תכרעמה ךותל

 לוקה יסיטרכ | תומלעיהל

 תרצותמ סניאש) םירחאה
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 | לוק יסיטרכ לש | הכימת

 תירשפא 50%1א0 814518 -ב

 לש ןוישיר בקע ,881ד רובע קר

 ,לוק סיטרכ ןיאו ,( דצמ |

 סאותה ,6א047]שמ לש וניאש

 .50ז אס ₪1 .5ךיאא 16-ל

 | "תונולחיי לש תינבומה הכימתה

 איה םסג המרת הידמיטלומב

 = .םירצומה ליש תוריכמל

 ירצומש םימוחתה םה המ
 ,םהל םידעוימ ייסקיפרגיי

 !םידעוימ םה להק הזיאלו

 תקפסמ י"סקיפרגי הרמוח תניחבמ

 הידמיטלומ תריציל תושירדה לכ תא

 סיקרוסמ לחה ,ישיא בשחמ יבג לע

 םיסייטרכל דעו םירזטייטיגידו

 ,םייפרגה

 ירצומ תרדס הנשי יתיבה קושל

 ,ןוגכ ,סא₪4ד'זשמ לש הידמיטלומה

 .ספ-קסאו-ה יננוכו לוקה יסיטרכ

 קושל םירצומ סג שי 025 471/8-ל

 ץתסאב 21/457ם8-ה ,ןוגכ ,יקסעה

 הדיעו תוחיש לוהינל הכרע וא

 .ןופלטה יווק תועצמאב

 קושל םידעוימ סא הלא סירצומ

 .יתיבה

 קוויש אשונב םיטרפ תעדל ונשקיב

 - ןוגכ ,הרבחה לש סינושה הירצומ

 יטננימודה | רצומה | והמ
 ?תוריכמה תניחבמ
 המגמב ןיחבהל ןתינ סאה
 רבעמ |,לשמל | ,תושיכרב
 סימכחותמו םירקי םירצומל
 זרתוי
 50ז)אפ -ה לש ונורתי והמ
 ל

 העפותה תא ןרוג רמ ןייצ ותבושתב

 סירצומ לש רוצייה תולעב הדירי לש

 תאז הדירי לש התעפשהו םייתוכיא

 :םיריחמה לע

 , 0 "שא
 * "| + דד ור ל"

 ית ריו '
 בששה יש . . סע

 1992 תנשמ לחה

 הדירי לש הפוצר המגמב

 ןיחבהל ןתינ

 יריחמב

 סיטרכ גצוי בורקב
 50 אפ תו. ד מ 2
 תונוכתמ קלח ליכמה
 וריחמ ךא ,ג/832-ה
 וריחממ תיצחמ היהי

 .40632-ה לש

 ינוכ םה  סייטננימודה םירצומה

 הידמיטלומ | תוכרעו | סכ-אסאו

 , ס-אסאו ןנוכ תוללוכה ,תונכומ

 לש ףסואו םילוקמר ,לוק סיטרכ

 .םירוטילקת

 ראש ינפ לע ןורתי שי 58-ה סיטרכל

 .רצוש טרדנטסה ללגב ,םירחתמה

 תורבחמ הבחר הכימת לבקמ אוה

 תוידעלב לבקמ ףאו ,תובר הנכות

 .אחסא05077 ומכ הרבחמ

 :תופסונ תולאשו

 תדמוע םישדח םסירצומ וליא
 - !בורקב גיצהל ייסקיפרגיי

 תוכרע רפסמ | ןנשי

 תושדח הידמייטלומ
 .הגיצמ "סקיפרגי'ש

 ," 10%[₪י | תכרע <
 24 לש הליבח תללוכה

 1 ןהיניבו ,תונכות

 :תונכות

 " אוז( א(0פו0-1 וסאשטיי

 אש ודה , ₪00 511ם] :ןוגכ

 6:אס1 ןנוכ ןכו, אם[ הז

 .(4) תעבורמ תוריהמ וז המגמו ,םירצומה

 2000-כ הכרעה ריחמ הדיריה .תכשמנ

 הימק | תמועל | ,חייש בשחמה םירצומה יריחמב
 ףְהכל לשל תונכותה לש | תדרפנ : | לש היינק תרשפאמ
 4000-כ תולועה ,דבלב ךכה ש אה םייתוכיא םירצומ
 .חייש | רודיבה זכרמל | בקע | תאו | רתי
 :רוצייה תולעב הרדיריה

 לש רוצייה תולע ,סויכ

 8 87 לוק סיטרכ

 ןכלו ,ההז - 11]168-ו

 יסיטרכ רציל תופידעמ תורבחה

 .םחו

 יננוכ ?בגל םייק המוד בצמ

 הלופכ תורוהמב ספ-תסאו

 סירצומה יבגלו ,תעבורמ תוריהמבו

 תמגודכ ,תוובחה לש םייתרקויה

 לש יעוצקמ לוק סיטרכ) 832/\4-ה

 הקיסומ ישנאל דעוימה אמ

- 0,3)). 

 זכרמלו יתיבה

 .תרושקתה
 ,סספז6א שסתאפ <
 תוחוקלל תדעוימ
 םיקוקוה םייעוצקמ

 .הידמיטלומ תריציל
 לש הידמיטלומ ללוחמ תללוכ תכרעה

 תונכותו | 5צא65]₪₪78 |תרבח

 .סס טז .וד? ,ןוגכ ,תופסונ

 3000-כ אוה דבלב תונכותה ריחמ

 תונכותה תא תללוכה ,הכרעה .חייש

 58 16 סיטרכ ,(תורפס םע) תואלמה

 .חיי'ש 2800-כב תרכמנ - םזץ

 ייסקיפרגיי לש ףותיש איהש הכרע <



 תרשע לכ תא תללוכה ,חייטמו

 תורפסה םע חייטמ לש םירוטילקתה

 .םהלש

 |!591 אוה דבלב םירוטילקתה ריחמ

 6-08 .תללוכה ,הכרעה .ח"ש

 5. ,הלופכ תוריהמ

 .ח"ש 1495-ב תרכמנ סילוקמרו

 - םינש שמח לש חווטל

 בשחמל םירצומה ויהיש םיפוצ המ

 ?טרפמו םיעוציב תניחבמ

 !םויכ םירצומהמ סינוש ויהי המב

 !האריי בשחמה דציכ

 ?תיבב ולש היצרגטניאה היהת המ

 רודיבה זכרמל ךפהיי ישיאה בשחמה

 .תרושקתה זכרמלו יתיבה

 סימושייה לכל ףסונב ,שמשי בשחמה

 הנזאהלו היויוולטב הייפצל ,סויכ

 סע תורשקתה רשפאי אוה .וידרל

 ,תיביטקארטניא = היויוולט-יתוריש

 תנמזהל וא תיבהמ תוינקל שמשי

 .וחוסמס סא סמאוגאס) ואדיו-יטרס

 ןיאו ,יוניש לוחי - הרמוחה תניחבמ

 .ירמגל הנוש היהת איהש קפס

 סע דחי ,קפסל לבוקמ םויכ

 (  אוסדחמאמס0גאס) | םאה-חול

 לע ,הקיפרג לע םיארחאה םיבבש

 םישנא יכ ,ררבתמ סלוא .יוכו לכילצ

 ,בשחמה תא רפשלו ןכדעל םיפידעמ

 סינתינה םיסיטרכ לש הטישה ןכלו

 רבשחמה לש תוירלודומו הפלחהל

 .תיטננימוד היהת

 לוח* אל ,לוקה יסיטרכ יעוציבב

 ןקתה סויכש םושמ ,יתועמשמ יוניש

 בצקו 16 לש היצולוזרב המיגד לש

 תולבגמל םאתומ 44887 לש

 ,תישונאה העומשה

 - יסיטרכ םוחתב המיגדה בצק תאלעהו

 ,וטפוא ביס לש תרושקת-יווקו

 תלבגמ לע  רבגתהל ורשפאיש

 ןופלטה-יווק לש ןטקה טרסה-בחור

 .סויכ

 רשפאי הלאכ סיריהמ סיווקל רבעמ

 ,בשחמה ךרד הדיעו-תוחיש עוציב

 סיטרסמ םיבכרומה סיסקאפ תחילש

 .'וכו

 ,לדגתש ,יזכרמה דבעמה לש המצועה

 ךרוצל דבלב הנכותב שומיש רשפאה

 ןהל שרדנ םויכש תולטמ עוציב

 .נדועיי סיוכרכ

 "סקיפרגי תרשקתמ דציכ
 לע תרמושו היתוחוקל םע
 !הלש תוידעלבה

 תימרת לש סיבר סירקמב יתלקת8

 ,הידמיטלומה קושב

 דויצ ורכמ םהבש

 ןשי דויצ וא  בונג

 םג םסהיניב ,םינוקכ היופצ ואדיווה לילצה תא רפשת אל

 "סקיפרגילש | דויצ .עמשנש

 יול תוידעלב שי ל 0-5

 .צראב ועיפוי בשחמה רובע ואדיווה-יסיטרנ םוחתב

 חייטבהל ידכ םיקזח ואדיו יסיטרכ .הבר תומדקתה היופצ

 ,שדח רצומ תוחוקלל ורשפאיש רתוי ועיפוי בשחמה רובע

 ייסקיפרגיי תשמתשמ םיקזח ואדיו יסיטרכ

 הייפצ ורשפאיש רתוי
 .אלמ ךסמב

 תרושקתה תשר םסג תע התואב
 ן5סא | לוק | ופסותיו ,רפתשת

 . אלמ ךסמב הייפצ
 :תוטיש המכב

 תופיטע לכ לע הרבחה לש הקבדמ

 לש תוירחחא החיטבמה ,םירצומה

 .הרבחה

 "סקיפרגי רצומ לש הנוק לכ <

 תכרע ל יאכו לוק-סיטרכ ליכמה

 לש תונכות תכרע תללוכה ,סונוב

 ירפס ,תירבעל סוגרתב זמ

 תוירחא תדועת ןכו ,תירבעב הכרדה

 תדועתל ףסונב ,צראב ייסקיפרגיי לש

 .54ך]/ לש תוירחאה

 לש - סורו-יטנא םג ףרוצמ <

 תשיכרל תוחנה ףד ןכו ,םישילא

 .םיפסונ םירצומ

 רשפאמה ןופוק םג שי הכרעב +?

 "ףיכו םיבשחמ" לש םישדח םייונמל

 .12 םוקמב תונויליג 14 לבקל

 עצבמב האצי "סקיפרגי הז ןמזב

 שמחמ תחא הנוקה חוקלו ,םיסרפ

 תלרגהב ףתתשמ הרבחה לש תוכרעה

 .טע - ידימ סרפל ףסונב ,סרפ

 :םה םילרגומה םיסרפה

 אלמ יפסכ רזחה ףאו בשחמל דויצ

 .היינקה לש

 6 רצומ" סרפב התכז "סקיפרגיי

 ןכלו ,הידמיטלומ סוחתב "ןייטצמ

 לכל דמצומ הייכזה למס לש וגול

 .הרבחה לש הזירא

 "ףיכו - םיבשחמ" | תכרעמ

 החישה לע בקעיל הדומ
 רפסמ הכרענש תניינעמה

 יבחל ותעיסנ ינפל תועש
 ונלוכו ,רופגניסב 6אדז/מ

 ךישמת ותרבחש |םיווקמ

 םיבשחמה קוש תא רישעהל
 הידמניטלומ ירצומב ילארשיה

 םיריחמבו םישדח ,םיניינעמ

 .םילזומו םיריבס
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  תויבושי חה ךיתויעב לכ תא
 זס 90 הכירעל לקו חונ ,יתודידי
 םיפרג לש המיהדמ הגוצת
 האלמ הנימה ,םיגוסה לכדנמ
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 לגיפש ןור רייד

 העמק רייתנ הבה
 .םלועל ביבסמ

 ,הלא םימיב
 תכפוה טנרטניאהשכ

 ינואזומ גצומל
 צ/סז!ו6 /וג6-הו

 קוניתמ ךפוה שמ
 וינפלש רידא חוכל

 ונא ,דיתעה
 המכ דע סיחכונ
 ,ןטק השענ ונמלוע

 ךפוהו צווכתמ
 ימ לכל שיגנ
 בשחמו םדומש

 .ותושרב

 םיחנומב בושחל סיבייח ונא

 טויש תעב ילבולג רפכ לש

 עגרב ,לוכה ירחא ,תשרה לע

 הקדבו ,הידוושב ונא םיוסמ

 .ןפיב ונא האבה

 תוארל סיטונ ונא ,רעצה הברָמל

 ךא ,םלועה וכרמכ ונתיב תא

 ונאש סירבדב סיִשגופ ונא סימעפל

 אל וא ,סיניבמ אל ,סיספות אל

 .סילבקמ

 דצמ הציפקה תרוצל ןווכתמ יִנא

 ינאשכ .רחא דצל סלועה לש דחא

 תוארל הפצמ ינא ,תשרה לע טיישמ

 תעב תוצצ סיתעל ךא ,תילגנא

 תידווש ,תיכרע ,תינפי םג רויסה

 התוא ,יתחמשלש - תירבע וליפאו

 ןיינועמ ינא סאו ,ןיבמו ארוק ינא

 סגרתל יתורָשפאב ןיא ,והשמ תעדל

 תילג)אל דימ

 אוה םלועהש הסיפתה

 הרומא ילבולג רפכ
 השגרהה תא ונל קינעהל
 ,אוה ונתיבש הנבההו
 ,ונרובע זכרמה ,םנמא
 תשרה לע טויש תעב ךא
 ןיא | ,הנידמל הנידממ

 לוכה .הצק ןיאו זכרמ
 הקולחהו ,םלוכל אוה
 .הווש

 שגופ ינא תשרה לע טויש תעב

 ףילחמ ,םינוש תומוקממ סישנא

 סירבח שכור ,תונויערו םימשר סתא

 בצמ תנומת לבקַמו - אל סגו -

 יא ותואש סוקמה יבגל תיתימא

 .ילומ ךסמה לע האור

 ,תאזכ "תוריית"י דדועל .תנמ לע

 עדימ יִזָכְרַמ תובר תונידמ תומיקמ

 סיסב לע םינכדועמ סהו ,תשרה לע

 סיטיישמה לכל סירשפאמו ףטוש

 ירתא לע עדימ לבקל ן/סהינימל

 ,תוסיט ,תודעסמ | ,תונולמ | ,רוית

 .דועו דועו הירוטסיה ,תופמ ,סילויט

 רויסל םסכתא תחקל ינוצרב
 .םלועב

 תובותכה תא ןתא רויסה ךַלהַמַב

 ידכ ךות טיישל ולכות ןהילַאָש

 .האירק

 לעמ אוה תשרח לע עצומה עפשה

 ןכלו ,ונלש תיסיסבה הטיפתל רָבעַמְו

 טושפ הזה לויטה תא תושעל הֶסנא

 .דחאכ ןיינעמו

 .הקירמא ןופצב חתפנ

 ללש העיצמ תידנקה |תווירגשה

 ,םירגהמ תויוכז רורינל תויצפוא

 ,תושדחו תונותיע ירמאמ ,סיקוח

 דועו יללכ עדימ ,םילויטל תועצה



 :הלשממה ידרשמ ראשל םירוביח

 ה 11ןכ://\א אר 51 .ס ה

 ןוטגנישווב | תמקוממ | תורירגשה

 .הדנקל תתשורמ ךא .יס.יד

 .תפרצ איה האבה הנחתה

 ןוטגנישווב .תיתפרצה תורירגשה

 הברמלו ,תשרל איה םג תרבוחמ

 אוה | קפוסמה | עדימה | לזמה

 לע עדימ אוצמל ולכות .תילגנאב

 'וכו הלשממה לע ,םינוש םינוגרא

 תונומת ןיא ,הבוכאה הברמל

 יוצמ עדימה ךא ,תאזה תבותכב

 ;עפשב

 הזוק://זסיאה .3!] .סז2/גע6]/

 [זגת66/6תו 0355/1ח06א .חזתר]|
 | תוקשוח תפרצמ תונומתב םא

 ריעע -  "רפש ירה ,םכיניע

 לכ תא םכל ןתית - תורואה

 לע עדימ ללוכ ,םישורדה סיעוציבה

 :דועו הירוטסיה ,םינואיזומ ,םילויט

 ה1זק://\עואוא .ןכהזהפ .סזש

 ונאו הרוחשה תשביל הרידא הציפק

 .הקירפא סורדב

 טרגנוקהמ סיפטוש סינוכדע

 עפש תא םיוולמ ימואלה יאקירפאה

 .עדימה

 ,טרפה תויוכז לע תונותיע ירמאמ

 לש םימואנ ,השדחה הקוחה ,תונעזג

 תפלאמ הירוטסיה ,הלדנמ ןוסלנ

 .תועגשמ תונומתו

 וו1כ://שע\עש .גזחס .סזפ.?8

 סיטיישמ םניא רשא םשכמ הלא

 ,תשרל השיג ילעב םה ךא ,ןיידע

 :וסנ

 וא סקוט חט .סזש

 כ בס .סזפ

 םורדב ףיקמ לויטל

 תונומתב הוולמ הקירפא
 םירבטהב ,תוביהרמ ףונ

 :םילויטל תוצלמהבו
 וה11ק://שיאוא 0100. 0 לה

 תפמ תיארנ ךיא וחכשש הלא לכל

 .יתכלממה רתאל הציפק ושע ,וקורמ

 לש תונומת

 יבחרמ םסינוש סירווא לש תופמ

 וול: םיפטוש םיובסה םע וקוומ

 .תונומתב הוולמ לויטב סכתא

 סינהנמ ,םיירוטסיה סירואית

 :תרוסמה בטימכ ,הירוטסיהו

 הוז ://\עוש 059 או 56/0

 .לארשיל םיעיגמ התעו

 רתאב ןכוש ילארשיה עדימה ןוגרא

 המה םינפ תלבק קפסמו הז

 וילעש אשונ לכ לע טעמכ הריבסמו

 הלכלכמ .בושחל |םילוכי סתא

 ,תומדא תקולח ,הירוטסיה ,תילארשוי

 .דועו תוברת |

 לש תונומת

 דועו םילשורי דעת םילשורי

 םייוצמ ףונ ירתא ףונ ירתא

 .ראפתהל | עפשב עפשב םייוצמ

 סוקמ םג ונשי .ראפתהל

 לעו הלשממה ידרשמ לע טרפמש

 תוילוסנוקהו תויורירגשה

 .סלועה יבחרב תוילארשיה

 ,תיתפרצב ,תילגנאב קפוסמ עדימה

 :תיררעב ןבומכו ,תידרפסב

 ת1ו://יארא 18186 .סזק

 ונחנאו הרידא הציפק דוע

 .היזנודניאב

 שופיח תוירוגטק ליכמ חתופה ףדה

 אשונ לכל רושיק תונתונה תונוש

 שפחל וליפא ןתינ .תעדה לע הלועה

 ימ לכל .חתפמ תלימ יפ לע סיאשונ

 ףד ריכזי ,תשרה תא רבכ ריכמש

 ףד אוה אולה ,3תחס00 תא החיתפה

 היזנודניאל .םייק אשונ לכל חתפמה

 :ידי לע עיגהל ןתינ

 11ק://ישווצ .05.טז60א85.600/

 ט5615/80150ת/021/01018511
 ,קוחרה חרזמה איה האבה הנחתה

 !תשרה ןדיעב קוחר הו המ ךא

 גנוק-גנוהל הריהמ הציפק

 ,תורייתה ,הירוטסיהה לע אלמ עדימ

 סינותיע תריקס ,סיקסעה ,הלשממה

 עדימה בור .םיניזגמו םיימוקמ

 ןתינש ךכ ,םיכיראת יפ לע גלטוקמ

 :ןכ םג םינשי םינותיע אורקל

 ןווזכ://יאיצצצ סח פאסו פ סט

 שסעפה בוביסה תא

 .הבמסה צרא ,ליזרבב
 בישוהל לוכי ןאכ קפוטמה עדימה
 עדימ .גצה לומ לא תועש ונתוא

 רוית ירתא ,דעה תורעי לע טרופמ

 תודוקנו תוירוזא תופמ ,הירוטסיהו

 ,ללרב ךותב תונידמל רושיק
 .ןהלשמ עדימ יפד תומסרפמה
 ררועמ עפושה עדימהו ןיינעמ רויתה

 תונוזמא שי תמאב םא קודכל ןוצר

 ...אכ וא דעה תורעיב

 הזז ://וצואשיא .630806.ססתו/--]י שאח /

 טז 8511 שא 6.1 זחר]

 תונידמ לע עדימהמ ריעז קלח קר והז

 םירתא יתעצה .ונכש ילבולגה רפכב

 עדימ םיקפסמ רשאו יתייה רבכ סהבש

 .ידומילו ןיינעמ

 טיישלו היפרגואיג רתוי דומלל תנמ לע

 ,תועש רפסמל קר אלו ,תיביסמ הרוצב

 ימואלניבה עדימה זכרמל רבחתהל וסנ

 :ססקט תטיסרבינוא ידי לע עצומ רשא

 םייטנ

 תוזק://ותוס טס.

 בור לש זכורמ רוקמ הווהמ זכרמה

 סע סירשקה בור לשו סלועב תולשממה

 .ןהלש עדימה יזכרמ

 - יפ לע גווסמ עצומה עדימה

 ;תיתאיסאה תרושקתה תשר

 ;תיניטלה הקירמא

 ;ןוכיתה חרזמה

 .הפוריא חרזמ תונידמו היסור

 תשר תחת תוגווסמ תונידמה רתי לכ

 ולכות ןהילע סגו תימלועה תרושקתה

 .בר עדימ אוצמל

 ,ץ 3חסס תא ונל שי לוכה ירחא ,ןבומכ

 לודגה םירוביחתה זכרמ אוה אולה

 ,סלועב

 .תעדה לע הלועש אשונ לכל ,ןיידע

 תונידמ לע עדימ לבקל תנמ לע
 :ל טויש ושע ,תולשממו

 תו ://יעש .ץגהסס .טסחה/

 0/6 תר6ה 1/0 תו



 וולוו

 ןליא-רב דעלג

 0 !ח

 של ,תבותכ לכ ינפל
 תק!

 (יליינה תבותכה תא בותכל ןיא ,110://

 .וו.מ.ב ₪

.8 011/50 
 טזריא .תזזמ]

 וו.מ.בה ןודעומ ₪
 651.60 ה-16 סחר 0 תזה

 דרופ ₪

 חתר[ .600/--קז8 67/1076 .חזחו]

 טאיפ ₪

 קחתו6ת61.60 ה /-חו 5 6[
 181( .חוחרר|

 הדנוה ₪
 חו05 .ססחו/-- קוזה

 חסה .חזהב]

 (טרופס) הטאומ הדזאמ ₪
 1810 ק .טס חר/ חרד 1 זז

 ףנב - סדצרמ ₪

631 161-622. 

 192.153.114.31/ סדצרמ ןואיזומ ₪
 /פונ(1 3/1006[

 1670666 6סח16ה15 .חזחו]

 רבורדנל ₪

 חו\55סטת .80:600₪/-. 067( 6ס/

 ןגאווסקלוו ₪

 חרט חרס 60 א רצ חזה

 באאס ₪

 חג0ה.א1ו.56:80/--692-ו50/

 -.רבמטפסט ,45 "ףיכו םיבשחמ"

 ובלוו ₪

 1וק://'/'ס]ססהז5.60חו /

 הטויוט ₪

 סע ט6ז3וז0 60 0 0-05 /

 ידואא ₪

 חו זז05.6ס תו וזה[
 [חספא .ח(זחו]

 לש סתפיאשב זכרתנ סעפה

 - (קר אלו) 17.5-ה ינב לכ

 .תוינוכמ

 םיאבה םירתאה לכב

 תינוכמ לע וטנפל ולכות

 תונקל וליפאו סכליח
 .(םימעפל) התוא

 ףא רשא תוינוכמ ןלהל

 :םכל ויהי אל םעפ

 ראוגי ₪

 ס510ח611.ת0/0 16/16[
 ה קט הז ,חזחר]

 השרופ ₪

 ה 1+ק://118 .סס חו /07566*1 קח 163
 תסחו6 .הזחו]

 192.253.114.31/ השרופ ןואיוומ ₪
 /5 ווקס[

 קסזפ6ה6 טסחו(6ח!5.הוחו]

 :םהינימל םיסיור סלורה ראש לכ ₪
 01הז% .חפז/קטפ/ה6זשסזא/גטזס קה 6/

 0681615/86001 .תוחו]

 ןיזגמ ₪
 4%440.6סהו/קטס/א2/התר4א44ט/4א4.חזח]

 :תויאשמ - תמאב םילוחלו

 טש ]ו .הס .ט1/--קל 30] 2/0805 .חזחו]

 סיטוטיש סע אבה שדוחב תוארתהל

 .םישדח

 וו רייאאאבבב

 וו



 א
 - עצבמ ./

 95 ץיק

 הנוז דחא לנ

 טק יפרג לש סרפ'ת סופת
 טע | 00 ידימ תדלקימ לש יפסכ רזחה

 ביטאירק קחש ןמוזמב תילקיסומ הינקה

 בימאירק תוכרעב ךל הכחמ אוה
 .ם:סרפהמ דחאב םוקמה לע הכזו וז העדומב עיפומה ביטאירק לש רצומ הנק ,סקיפרג לש םישרומה םיציפמה דחאל \ור

 יתיב עוולוקל סיטרב יעוצקמ ןפלואל סיטרב ירבקסיד תברע תיתיבה הכרעה

 עוטתט םוהפו ה יוז ₪ 5.8. וע: 52 וז | ו5600:8 ל 60 3 ו 4 וצו ווב

 = אח050] סאו םע

 םירוטילקתמ םיטרס תגצה העמשהו הטלקה ןפלשאל בשחמה תא ךפוה .םיקתרמ םירתוכ 22 תללוכה סהניב םיקחשמו םירתוכ 24 ללוכ
 + חייש 3000-כ יוושב תואלמ תונכות 1

 ב חי'ש 1320 קר ח''ש 17 50 קר א[680507] 30אומ .תרדסמ
 חש 1150 קו ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ | א ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ חש 217 5 קר

 ו תינהנפהה הכרישה , |
 ה םמ + ביטאירק :
 = ביטארקלש 51600 80%א2:חק |
 ו ,  .ןופורקימו רבגמ סע םילוקמר ללוכ :

 : :ןסונבו ו

 2 ו | הש 1591 יושב םירוטילקת10
 ה . הטיב רנו זכומה לש טפוס ר'ז-תוכיאה ות םע :

 2 4 תודמול חותיפב ליבומה וסמה
 2 | חיש : 1495 קו ךשחה תכומל
 ב

 איש ּק שא ₪ ₪ א ה אא ₪

 = 1 ור
 \ ו ]7

 גולנוק תצובקמ - לי ניטאורק תגיצנ מייעב הידמיטלומ סקיפרג פ 0 6 | ו ₪ /

 :ביטאירק לש םיירוקמה הידמיטלומה ירצומ ןווגמ לש תידעלב תקוושמ ₪ /\ זה
 .הידמיטלומ תוכוע ₪602 80% יננוכש לוק יסיטרנ ₪ רש :
 לוקה טודנטל תא - סיטרכה ,ייסללנ ואדיו'' .סיקתצמו תונכות תווצע ₪ ואדיו יסיטרכ ₪ 5 8

 תא לקט
 ל  רצופ 0-ב ואדי 3!09.911%91 הננעו ת.א 7 אנדסה 'הר גיטאירק ידי ל רצויט ₪ -ב ימלועה



 אל - !םינותנ תבצהב תיעט
 !ארונ
 ,החסונבש םינותנה תא תונשל שי

 הדובעה תא השעי בשחמהו

 .היינש יקיקלחב תבכרומה
 לש תועש אל ,ירטמילימ ריינ אל
 - תפל םיבר תוריינ אל ,םיצמאמ
 .יטנגלאו יקנ ,טושפ לוכה

 םינותנה יפ לע ףרג ןיכהל ךירצ
 טושפ ןיא - !ולבקתנש תואצותהו
 .הזמ

 ,תולקו תוטושפ תולועפ המכ םישוע
 םסיבותיכה לכ סע ,תודומע-ףרגו
 .ךסמה לע עיפוי ,םישורדה

 ,ךיניעב ןח אצמ אל תודומעה-ףרג
 !םינותנה תגצהל םיאתמ וניאש וא
 !הגאד לא -
 ףרגה תא ךופהל רשפא תחא הדוקפב
 וא | הגוע-ףרגל וא | יווק-ףרגל
 .ידממ-תלתל
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 הרומה תא עיתפת רחמ !המידק זא

 שמתשהל ליחתתו ,יאקנבה תא וא
 .יננרטקלאה ןויליגב

 ,ורחב תאז הבתכב
 שמתשהל ,המגדה
 .ורפ ורטווק ינורטקלאה

 ךרוצל
 ןויליגב

 תכרעמ אוה ינורטקלאה ןויליגה
 - תרשפאמה \

 ,םיבכרומ םיבושיח עצבל
 ;תואחסונ ביצהל
 ;םינוש םינותנ ןיב רושקל
 .סינוש םיפרגב תאו לכ גיצהל

 ותלוכיב איה ןויליגה לש ותובישח
 םינותנ תונשלו תורעשה קודבל
 תונשל היהי ךירצש ילבמ ,תוריהמב
 טסעפ לכב סינותנה תא ביצהל וא
 .שדחמ

 ינורטקלאה ןויליגה
 יפדמ לע עיפוה
 13-ב ינפל קר תונכותה
 הזעק ,םויכ .םינוננ
 דציכ ןימאהל טופ
 ילב אלל דקפתל ונלוכי
 .הזב
 תימוונייה הנכותה יהוז
 ,םלוננב רתויב תרכמנה
 םג איה םיבר תעדלו
 .רתויב תיוטומישה

 ויתולועפ תרכה
 ןויליגה לונ
 ינורטקלאה

 לע ינורטקלאה ןויליגכ שיש תונורתיה
 תלוכיב ,ותושימגב סה ריינה ןויליג ינפ
 ,תויצקנופל סירפסמ ןיב רושקל ולש
 .םיבושיחה םסיעצבתמ ובש קוידב ןכו

 - רשפא תורופס תוינש ךותב

 .םינותנ יפלא ינב םירוט םכסל ₪
 ,תמיוסמ הרוש לטבל ₪

 ;תרחא הרוש קיתעהל ₪
 ,םירוט ןיבו תורוש ןיב חוור תותפל ₪
 ,םסימיהדמ םיפרגב לוכה תא גיצהל ₪
 הטושפ הרוצב עדימה תא םיגיצמה
 .הריהבו

 הז ןותנו ,םיוסמ ןותנב םיעוט םא
 סירחא םינותנ םע תיטמתמ רשוקמ
 . ,(מייעמ תובשחמה תואחסונב ,לשמל)
 תוינש ךותב תועטה תא ןקתל רשפא
 םירשוקמה םינותנה לכו ,תורופס
 דימ סינכדעתמ

 ןויליגה הנבמ
 ינורטקנאה

 תואלבטמ בכרומ ינורטקלאה ןויליגה

 ,םיאת לש תורוש 8192-מ תייונבה

 .תודומע 256-מו
 ,5/064 אוה וז תינכתב גצומה ךסמה
 בצמב התשענ ךסמה תמיגז רשאכ
 המ הז ,האור התאש המ) אצפזאצס
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 עיפומש ךסמה םא .(לנקמ התאש
 יידומייב םתאש ןמיס ,הנוש סכלצא
 ,טאד

 תונשל ךיא דמלנ תואבה תובתכב)
 (.ךסמה יידומיי תא

 תויתואכ | תורפסוממ | תודומעה
 תורפסוממ תורושהו ,486-ה

 .םירפסמב

 תא רצוי הוושל הדומע ןיב שגפמה

 .ןויללגה תא סינובה םיאתה

 ירפטמ ךרע לבקל לוכי את ₪
 :לשמל ,טלחומ

 .רחא רפסמ לכ וא 28000 ,500 ,5

 - ליכהל םג לוכי אתה ₪
 :לשמל - החסונ

 ךכ סשל) . +6 (41.. 48) עצוממ

 ;(+ ןמיסה תא החסונל םידקנ

 :ןוגכ - יטמתמ יוטיב ₪
 ;+(₪12 + 830) א 0
 :ומכ - ירטמונוגירט יוטיב ₪

 ;51א(0.5)

 :המגודל - ילולימ יוטיב ₪
 .'דכו ךלמה דוד ,ה/דימלתה םש

 ינימ לכ םיאתל סינכהל רשפא

 רובידה תא ביחרנ םהילע) סינותנ
 .(ךשמהב

 ןויליגה דציכ
 ?לעופ ינורטקלאה
 ךרעל םיוסמ אתב סחייתהל רשפא
 תא רבחל :לשמל ,רחא אתב עיפומה
 יצח םע 44 אתב עיפומה ךרעה
 .88 אתב עיפומה ךרעה

 :תאז הרוצב השענ רבדה
 אוהש ,ירפסמה ךרעה .+8*44+0.5
 היהי ,בושיחה לש תיפוסה האצותה

 .םיוסמה אתה לש ךרעה

 ליוטיב ןיב לידבהל ידכ
 את ןיבל החסונ וא יטמתמ
 רפסמ וא תרתוכ ליכמה
 ינורטקלאה ןויליגב ,טלחומ
 + ןמיט םימשור ורטווק
 יטמתמה יוטיבה תליחתב
 .החסונה וא

 ושפא דציכ הארג האבה המגודב
 ןויללגה | תונרתי תא | לצנל
 לש םינויצ בושיח ךרוצל ינורטקלאה
 .םידימלת השיש
 , םינחוב חשולשמ תואצות תונותנ
 10% הווחמ םהחמ דחא לכ רשא
 לש תואצות ןנשי ;ללוכה ןויצהמ
 וויצהמ 50% וכרעש ,םכסמ ןחבמ

 | - ] 1% ./ | ] . 1 . 5 / י - - | *-

₪ | 1% | 1 .+ %- 

 , תיבה ירועיש לע ןויצ ןכו ,ללוכה

 .ללוכה ןויצהמ 20% סכרעש
 .ה/דימלתה סש םושר 4 הדומעב

 וחלל ךירצ ,תירבעב בותכל ידכ
 .01+54 םישקמה לע תינמז וב
 ליחתיש טפשמ לכ ,הזכ בצמב
 .לאמשל ןימימ בתכיי ,תואב

 | ,םירפסמ | בותכנ סא
 : תא דימ ההוי ווטווקה
 "| בתכיי | אוהו | ,רפסמה
 .לאמשמ
 | םידקנ סא רצוויי המוד בצמ
 | .+ ןמיסה תא הביתכל
 הביתכה לוטיבל
 ףוריצ לע רוזחל ךירצ ,תירבעב

 .סוח+=4 םישקמה
 םימשור 8,000" | תודומעב

 לכ לש םינוצה תא המאתהב

 .דימלת

 תחסונה תא םימשוו 03 אתב
 :תאזה

 + (1+63+ק3)* 0.1 + (0.5*₪3|+(71+0.2)
 תליחתב + ןמיסל בל םישל שו
 יקלח ןיב םיירגוסלו החסונה

 .החסוגה
 , םאדשת שקמ לע השקה רחאל
 אתב בושיחה תאצות תא סילבקמ

3). 

 וילאש םיכרעה דחא תא הנשנ םא
 ידימ יוניש לבקנ ,הו את סחייתמ
 .יפוסה ךרעה לש
 תייצפוא תא לטבל םג רשפא
 תויצקנופ לש יטמוטואה בושיחה
 יפל קר ןוכדע לבקלו ,תוושוקמ
 תיהי רשפא הזכ הרקמב .השיוד
 לע השקה ידי לע בושיחת תא לבקל
 .זפ שקמח
 תא תונשל דציכ הארונ ךשמהנ)
 ,תורחא תועיבק ןכו ,וזוח העיבקה
 לש הלועפה ןפוא לע תועיפשמח
 (.יננרטקלאה ןויליגה

 ראש תא ינדי ןפואב אלמל ךרוצ ןוא
 תוסחייתמה ₪6 חדומע לש תורושח
 יסכח' ןויליגח יכ ,םידימלתהח רתיל
 תא תושעל יזכ תקפסמ הדמב
 השעי אוחו ,ונרובע תאוה הדובעח

 .'תיטנגילטניאי הרוצב תאז

 אשל חחסונה תא קיתעהל ידכ
 תא םידימעמ ,הדומעבש םיאתה

 לע םישיקמו ₪12 אתה לע ןמסה
 .(הקאשה ןמיס לש שקמה) / שקמה
 607צ הרושה תאו םם]ד םירחוב
 םוחת תא רוחנל ידכ ,טיופתה ןמ

 ,קיתעהל םיניינועמ ונאש םיאתה
 .םאד שא םישיקמו

 טושפו ,תאוז ךרז רצקל רשפא)

 :סישקמה לע תינמז וב וחלל

 שת.

 םיניינועמ ןכיחל םילאשנ רשאכ
 תא קיתעהל
 םיביצמ | ,החסונה

 אתה לע ןמסה תא :
 לע םישיקמו 03 9
 .םאדמא-ה שקמ ₪

 ,ןכמ רחאל \
 ןמסה תא םיריבעמ
 תרזעבו ,64 אתל |

 תא םינמסמ חה 5 ו

 םיאתה רתי

 לפכשל םיניינועמ ונא הבש הדומעב

 .63 אתבש החסונה תא

 ,םאזמא לע םישיקמ ךילהתה ףוסב

 םיאתה לכב תלפכושמ החסונה הנהו

 ב

 ו 3 ל ל

 בלה כ ל - ים
 סוחתל החסונה תא קיתעמ
 ידכ ךות ,ונמיסש םיאתה
 התמאתהו :החסונה יוניש
 .אתה אצמנ הבש הרושל

 רשפא ,את לכ הביכרמה החסונה תא
 אתל ןמסה תאבה ידי לע ןוחבל
 .םיאתמה
 ,אוהש לכ אתב ןוקית עצבל ידכ ₪
 םיאתמה אתה לא ןמסה םע םיעיגמ

 תא ףילחיש ,שדח ךרע םישיקמו
 .ןשיה ךרעה
 שי ,הנשיה החסונה ןוקיתל ₪
 ןמסה רשאכ ,א2 שקמ לע שיקהל

 עצבל ואו ,םיאתמה אתה לע אצמנ
 .ןוקיתה תא

 םישות לבקל םג ,ןבומכ ,לכונ ₪
 תא ןוחבלו ,םינויצה לש יפרג
 הרוצב דימלת לכ לש תואצותה
 .לוכל תנבומו הרורב תיפרג

 (.אבח ןויליגב ,םיפרג תנכח ךרד לע)

 םיגשחמ" לש םיאבה תונויליגב
 ןויליגח יזרל .עדוותנו ףיסונ ייףיכו
 .ינווטקלאה

 ו

/ 
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 תמסרופמה סאופ א4תכרע | סשה וגז 1.05 א4תכרע

 5 ₪ 0 ה סמ אדדקמ 66 א4 ןנוכ תללוכ
 ירוקמ סא אנצמ 0 ןנוכ ₪00 8-55 | םילוקמר | 3 ןשאמ 1617 קש טיטרכ
 רותפכ ללוכ 4% תוריהמ 88 ₪ -ירהוכ 17

 זמ + קזגצ ₪.
 מייעמ ללוכ "חש 7 מי'עמ ללוכ חייש ס0 0 מייעמ ללוכ חיש 1ככ 0 |

 ,*ך"ת2עו ש₪צי-צוועורלעצ"'-2 "וצנענ ובגע
 .הלוכ החפשמלו בשחמל יתימאה ףסומה ךרעה תא לבקו יונמכ ףרטצה

 .ףיכו םיבשחמ לש תדחוימה ךוניחה תליבח תא שוכר

 הידעמיטלול .תודענול

 . ש"י . יש 22 9 /
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 |  תרדפש תונכות 4 תללוכ הליבחה [--
 ליבומה ןווחדי ל יתרנוע יונעמו םיששנה .

 .יניכב םיבצועהעפה יועצו תועעל

 ומיעו ללוכ דבלב ח"ש 2229 לש םיהדמ ריחמשב ₪ |
 הליבחה לכ לש אלמ ריחמ - ח"וע 459 םוקמב |
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 | םווווטוחוטו | ו

 ךדרב איג

 לסרודכ יקחשמ ינש קר ואבי '95 דע

 :קחשמל סייוארה טיבשחוממ

 ,"6]אט\א \ א תרבח לש ''ווו זז."

 ."3צ3 ןדרו'ג לקיימ"ו

 .רסחב םסיקול ,הטעמה ןושלב םהינש

 | 8 של 7
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 וי

6 ₪ : 1 

 4 א 4 4 איה קי \ [ 1 רה יי . אס ה א-.

 ,קחוימה קחשמה אב הנהו

 ללוכש 0: 4 0

 לקיימ

 תואיצמהו סיקוחה ,ןדרו'ג

 תאו "4117 לש
 לש | תונוצמה | תוצובקה 7 אחר 3 ו % ןוח 4 4. ו תה

 הווי 4 =
 א8ב4-ה

 ו זמ . 4 ז ז -

 ז ן\ ן] \ 15%

 קש  הקיפרגה תא

 תושעל ןתינ המ
 ?קחשמב

 תויורשפא רפסמ ללוכ "צה [.ז\ני

 ,תועיתפמו = תוניינעמ

 :ןהמ המכ הנהו ,שרגמב השענה
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 ₪ יו ו

 תוקינעמה

 לע רתוי הבר הטילש שמתשמל

 טופישה | לע טולשל ןתינ

 וא יכורכר ,חושק - קחשמב

 !עצמאב

 עובקל ןתינ ,םינקחשה יבגל

 תועיצפ לולכי קחשמה םא

 תוליפנ וא תושק תוריבע רחאל

 תורשפא  םשג המכ  ,תונכוסמ

 רחאל סינקחש לש תופייעל

 םסתלוכיב הדירי ידכ ךות ,צמאמ

 םינקחשה לש  םתוליעיבו

 .תושישת יבצמב

 לכב  קחשל תוושפא הנשי ₪

 .אמ.\-ה תוצובק

 ,הצובקב סייוניש סינכהל ןתינ

 לכ לש סתרבעה ידכ 1ןות

 ךיניעב | םיבוטה | םינקחשה

 תא  רוצילו ,תחא הצבובקל

 .ךלש "תומולחה תצובק"

 תא עובקל שי קחשמה ינפל

 תאו - תחתופה היישימחה

 ידכ לוכה ,םינקחשה תודמע

 הבוט הטילש שמתשמל רשפאל

 .קחשמב הלודג תוברועמו רתוי

 םיבצמהמ דחא לכב קחשל רשפא

 :הלאה

 יקחשמ ,הגיל קחשמ ,הוואר קחשמ

 ובש ," 6.0"  קחשמו ףואילפ

 .םיקוח ןיאו טעמכ

 תונושה תוירשפאה - בצמ לכל

 .ול תודחוימה

 - נפו 8א 6

| 
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 דוג ָ

 = וא



 ה :החחה8-*
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 ו

 .>-מ
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 - הקיפרג

 םז 0 ₪016" תרבחשכ .תמאב ,ונ

 תדמוע ויטה 5075י9)] יי תד5

 לוכי רבכ המ ,הזה קחשמה ירוחאמ

 .בוש תאז השוע ₪3 ,ןכאו זשבתשהל

 סוחתב ךרד תצירפ הגישהש רחאל

 הרבחה ,"ת1;ג"  םע לגרודכה

 ותואב ,הארנה לככ ,תשמתשמ

 הגישמו ,"ת1=גייב םשויש ייעונמי'

 הניחבמ :דואמ | תובוט | תואצות

 תמועל לודג רופיש ןאכ שי תילאוויו
 .םימדוק לסרודכ יקחשמ

 םסיארנ תמאב סילודגה םינקחשה

 - שרגמב םינקחשה ראשמ תרחא

 דחולמה רעיש בוביע ,ןקו ,סייפקשמ

 .'וכו ןקחש ותואל

 יתשמ שרגמה לע לכתסהל ןתינ

 ובנש חטשה לע - תוירקיע תויווז

 וא - עגר ותואב תוליגפה תשחרתמ

 .ולוכ שרגמה לע

 ינקחש לכ לש תומלוצמ תונומת

 םסג ומכ ,קחשמב תועיפומ א54-ה

 תוצובק ישרגמ לכ לש  תונומת

 .א84-ה

 ןיוצמ ואדי טוס

 תא  חתתופ ביהלמו

 ללוכ אוהו ,קחשמה

 םירצק םיטרס יעטק

 םיעוציב םיארמה

 לש ןפוד יאבוי

 ,עלכבו .רבעב סינקחש

 .תרדהנ הקיפרגה

 א ו

. 
\ . 
= 64 

13 
- | 

0 
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 ,דהקה תוקירוננ

 הקיסומ ,דודיננה

 רחאל תלמועהחמ

 םילס וא תוריבע

 לונה ,םיפרוטמ

 דע ,ןיוצמו יתימא

 םיילענה תוקירחל

 איהש

 - תויקחטנמ

 קלחש ,םיניבמ ₪4 ישנא ,ללככ

 ,והשלכ טרופס קחשממ דואמ בושח

 דע ,וסינ ןכלו .תוריהמהו ףטשה אוה

 קחשמ | בלשל ,רשפאש | המכ

 סירותפכ השולש ללוכה ,טכחותמ

 ילבמו ,דחא לכ םידיקפת ינש ילעב

 עצוממה ןקחשה לש תלוכיב סוגפל

 סלוכ תא בלשל

 סג ,תוריהמבו החלצהב

 ,הפקתהנ םגו הנגהב

 םיריהמ םינקחש לומל

 .סיקוחו

 דע קחשמב בלשל ןתינ

 תאזו ,םינקחש העברא

 סהמ םיינשש יאנתב

 ,קיטסיוגב | םיקחשמ

 ,דחאו ,רבכעב דחא

 ,תדלקמב ,לזמ-רב

 .רתויב החונה תורשפאה

 .יתייעב קיטסייוגה

 וטנת לא - רבנעה יבגל

 !וניפא

 השוחת ךל תַנתונ תדלקמה קר

 .לסרודכ לש יהשלכ

 יזוה תגרד

 - הזה קחשמב שי ישוק תוגרד שולש

 .ה1.ז.-51א-ו קס אמ ד \תדשא

 ,רתויב לקה - 00₪1ם)

 "4 לע ₪

₪ ְ' .- "4 

- > 

 ו | .

 לג |



 "טחמקטממה=- ₪ =

 [\ וארג אלש לילצו הקיפרג ופיסוה .(רתויב השקה - 1.-5דיהח

 4 ,םויה דע לסרודכה יקחשמב ןיידע םניא תומרה ןיב םילדבהה

 ליחתיש ,םלשומ רצות סכל ירהו | קחשמ הבש הרוצה לע קר םיעיפשמ
 אציישכ קר  ,הארנכ :,םמעשל

 2 הקיפרג ."אשה [.זצ 5 'כ6"
 קחשמל הקיפרג לש יפוי

 .תיתוכיאו תיתואיצמ ,לסרודכ
 דונית

 שי" דואמ בוט םעפה  דועיתה

 .םיכלהמה לכ לע םיבוט יד םירבסה

 םיפדה תא תצק לידגהל היה יאדכ

 ,אבהל .ףד לכב ללמ תוהפ סוחדל וא

 ....ינארימ

 5 לילצ

 | שערה ןכיה םלוא ,דואמ בוט |

 ןישנועה תוקירזב םוצעה |

 80 | תויקחשמ
=- 

 90 םייח ךרוא |
 רשפא דימת ,שדחל רשפא דימת

 ו "ו ךן | ירו ץיר 'ף יף יף ף "ף

 תנרעמ תוםטנירד

 .תונהל רשפא דימת ,קחשל 3317. 486 א

 תי 818 ימינפ ןורביז

 0 דועית 62% ךטמ

 םיעצבמ ךיא יל ריבסי והשימש לוק סיטרכ

 (י-א(כא[ ןנוב

 חתישקה קסידה לע םייונפ 18\15 דע

 ! הפקתהב "א[סזיוסאיי-ה תא
1 

" 
 ז ]

 902 | "הס 3
 ,ימעטל ,לסרודכ קחשמ לש יפוי
 .הכ דע רתויב בוטה

 -% .י6-ב הארתנ |

 לש ותמרב יונושהש תורמל ,בשחמה

 יונישה תמאב אוה | בשחמה

 םילדבהה ,רתויב יתועמשמה

 :םיפטונ םירבדב סיאטבתמ

 רתוי תוהובג תומרב וקחשתש לככ

 ;ןישנוע קורול רתוי השק היהי -

 לקשמ היהי ןיוע וא יתיב להקל -

 ;רתוי לודג

 לכ לצנת הביויה הצובקה - 

 ;קחשמה דצמ זוכיר רסוח וא האיגש

 ,החושק רתוי הנגהב ולקתית -

 תושק תוריבעב ,תופיטחבו תומיסחב

 דצמ רתוי הליעיו הריהמ הפקתהבו

 .בשחמה

 םייח ךרוא

 ,טרופס קחשמ והזש הדבועה םצע

 עשת ייזצטה [.1ץטיי-ל תנתונ רבכ

 יירומגליי רשפא יא .תוחפל ,תומשנ

 קחשל רשפא דימתו ,קחשמה תא

 תוסנל ,רבהח דגנ ,תרחא הצובקב

 וא ,תושדח תויגטרטסאו סיליגרת

 םיטטווקהמ שארה תא תוקנל סתס

 יד שהו | נתוא | ""סיעקותיש

 .םימעפל םילכסתמ
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 65 ו
 םיקחשמ 5 לש ףסוא 6

 דחא קחשמ ריחמב

 םירוטילקת 5 תשיכר לכ לע - |. / ח"ש 199.-
 יםויח דחא רומילקת וע" א" ₪ ט'*

 (הריבצל ןחינ) הריחבה תמישר ךותמ

 /2 0/0 !כ7//10ע תואקתפרה קחשמ

 ו
 סירוטילקת 10 לש ףסוא
 ( "[55:[1 15 | < 9 חי'ש 199 - רו טי | ח'ש 211. דדוב רוטילקת 6 :\ א5=1 1 .\דזאזנ]או 1% םיהדמ ריחמב םירחבומ

 90 ו

 (:ויודד+: א1.זיהזוה

 פטאמ

 15 5צואמ ה( 3

 ד[

 או וכ ןכ( 6: ||

 "ךואמ ןיינקמ קחשמ"
 !] 8.93 תונורר>| תועידי ןמדלונ ידוד

 ייטלחהב תצלמומ הליבחיי
 7 לי תוטורחא תועודו ןמדכונ ידוד

 אצה סו 3
 סלועב המודק הקתפרה הקתפרהב 3 'סמ רפס
 םירואזונידה 7 הלועמ הקיפרג .הידנרק

 ל התארנ אלש הקיפרוגב ₪ ח"ש 9
 סטגאזטאו 66 6 לע התומכ 8

 ו ח'ש 223.- ₪

 ]א א(

 ואדמחאמפד שס 5 סוכצ אוט אץודומ5 אס\וצא
 דביכ ואדיו ירועיש 1

 תדרטסוטואל רבחתהל

 האלפומה עדימה

 חייש 139 .-

 םירוטילקת 4 לש ףסוא
 תואמ םיליכמה וזות4סוא-ל |

 יצבנק ,םיקחשמ ,תודמול =
 תונומת 5000-ו הידמיטלומ

 ח''ש 169.-

 "הלוזו םוחב תצקמומ הרדס"
 4 5 91 תונווהתה תועידי ןכדכונ ירוד

 דפ 8
 !ךתוא לסחל סיצור סה

 קיפסמ היהת םאה

 זו סדדוש

 תרובחל ףרטצה

 םינעונפואה

 !ריהמו םכתותמ 87 ..ךייח תקתפרהל

 םירוטילקת 2 חי'ש 185 -
 ח"ש 185 .-

 < ו ואו
 םירוטילקת עצבמ
 םירגובמל

 םיטרפ תלבקל לצלב |
1 

 ד ד

 ] / רומי 7 חה 4 1.

 7 יק 5 8 ח"ננ 97- לחה םירוטילקת לשנ םוצע רחבמ
 !הידמיטלומה לש טקרמרפוסה אלנחה וורחהה חא ויז
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 ז וש '

 ךדרב איג

 לש ומש אוה יי 1.1 דא סדדזםי"

 תרכה לש שדחה קחשמה

 םשורל דוגינבו ,"ש65 האפ"

 ןיא - "האלמ תרעצמ"י - ומש רצויש

 סנמא .שדח הסיט רוטלומיס הז

 ליפהל וסנת ,תוריהמה אולמב ועונת

 הז לכ םלוא ,דרשיהלו םכיבירי תא

 םיגהונש העשב ,שיבכה לע עצבתי

 .עששורמו רוחש ,לודג עונפואב

 .ןב אוה ךמש

 ת"פונכ לש הגהנמ התא

 ,י ק01.068475"-ה ,םינעונפואה

 תוטלושה תובר ינמ |תחא

 יאקירמאה זוחמב | םישיבכב

 .שחרתמ קחשמה ובש ימורדה

 לכב ןייפאתמ ינוימד זוחמ ותוא

 םסיימורדה םיבושייה | ינממס

 | :בייהראב

 םיטנכתמ םהבש סיקחורמ סיראב

 ,רוואבש םיחושקה םיסופיטה לכ

 לכמ תעקובה יוטנאק תקיסומ

 םיגהנתמה םיסופיט ,םיטלקמה

 הברה ,הברהו ,םירקוב ומכ

 .םיקבואמו םינכוטמ םישיבכ

 |, יל אז[.₪ע אז0ד3₪5)0" תרבח

 הלודגה סיעונפואה תינרצי

 תא םויקל תדמוע ,רוזאב תמסרופמהו

 .תיתנשה תוינמה ילעב תבישי

 ורזועו ,ילרוק םלוקלמ ,הרבחה לעב

 וניחבה ,רגרובפיר | ,עשורמה

 תייפונכ ,"ץ 0 1.5 6 א 8 "-ב

 ,שיבכה לע םיעסונה ,םינעונפואה

 סהש לרוק סלוקלמל עיצמ רגרובפירו

 סהשכ תוינמה ילעב תבישיל ועיפוי

 גיהנמ ,ןב לש וירבחב םסיוולמ

 תוארוהל ידכ ,ל"נה הייפונכה

 ,םייתימא תוחוקל סע ייסיפשפתשמ"

 ילעב לש םנומא תא שוכרל ךכבו

 .תוינמה

| 



 ו

 וו

 תא סירתאמ רגרובפירו ילרוק םלוקל

 ןב .(838₪) ראבב יס[. ם675"-ה

 ןמסמש ,רגרובפיר לש ותעצהל ברסמ

 בגה ירוחאמ ותוא תוכהל ורזועל

 חפל דובכ רחא סנכומ ןב .ותוא סמהלו

 עונפואה תוחתפמו לודג הפשא

 .ונממ םיחקלנ

 ןבש עידומו ,ראבה לא רזוח רגרובפיר

 סוקמה לא ךרדה תא קודבל אצי רבכ

 יכו ,תוינמה ילעב תבישי םייקתת ובש

 .ילרוק תא תוולל ףוסבל םיכסה אוה

 ,רגרובפיר ידי לע םיעטומ

 ירבח ראש | סיאצוי

 .שיבכה לא הייפונכה

 ןמו ךל ררבתיש יפכ

 סה ,ךכ רחא רצק

 רשייה סיעסונ

 דועב ,ןנכותמ בראמל

 עונפואה תוחתפמ

 לבוח אוהו ,ךממ וחקלנ

 סורגיש המ ,עדתש ילבמ אליממ

 לא עיגתש עגרב תינלטק הנואתל

 .שיבכה

 םירבחה אלל ,תוחתפמ אלל ,ךנו

 - שחרתמש המ לע גשומ אלל ,ךלש

 התא - שארה לע תיניצר הטילב עו

 רגרובפיר תא רוצעל ךכרדב אבוי

 לע טלתשהל הטנמש ,עשורמה

 .ותומ ריחמב םג ,ילרוק לש וילעפמ

 .לוכה ללוכ יי 1.1, ץידאסדדו םיי

 הלילע ,הקספה אלל טעמכ ןשקא

 הקיסומו לילצ ,תשגרמו תמכחותמ

 ,הריוואל ןומה םיפיסומש םירידא

 אל הומכש המרב היצמינאו הקיפרג

 לש תיללכ השגרהו ,הברה סיאור

 לע וב רמגנ לוכה אלש ,בוט טרש

 .סייחב ומכ ,רתויב בוטה דצה

 = ₪ שש גב רבא ששב שנ 25 - הש == .

 יזוז. דו אסדדה וי

 ראשמ | הנוש ("ע]ז" -   ןלהל)

 :םסיטסווקה

 ןשקא דואמ הברה ליכמ אוה

 לע םג תלעפומש ,תמיוסמ תומילאו

 .ןקחשה ידי

 סינעונפוא תויפונכ ירבח סע תוברקב

 רושמ ,ןוגכ ,קשנב סישמתשמ תובירי

 תולא ,תרשרש ,ילמשח

 תותלד .תולודג ץע  תוכיתחו

 לע חוכ םיליעפמ .הטיעבב תוחתפנ

 .םישנאמ עדימ איצוהל תנמ

 - םירישעהו םילודגה םישנאה תאו

 סא ,םיגרוה -  םיביואה סהש

 קוצמ הקירוב וא ,הנואתב ,הפירשב

 .(תולגל רתומ התע) הובג

 הבישחה תא םישפחמש הלא לכל

 אל םלוא ,תאצמנ איה םג ,קחשמב

 רובשל ךירצ דימת אלו ,עפשב דימת

 םיאב תונורתפה בור .שארה תא

 הזה קחשמהש סושמ ילוא ,תויעבטב

 םיטוסה לכל וא םייחל המוד

 ישנא ילואו ,וניאר ונלובש םיחושקה

 טיעמהל וסינ "165 החדפי

 תנמ לע ,םירגתאבו ישוקה תגרדב

 ,ופוס דעו ותליחתמ ,ולוכ קחשמהש

 - ילוא דועו ,ןקחש לכ יניעל גצוי

 חתומו ,שגרמ ,ףיכ ךכ לכש סושמ

 ףלוח ןמזהש ,הזה קחשמב קחשל

 .ףעיב

 תויווחמ תחא היה "זי" ,קפס אלל

 קחשמ ,ילש רתויב תולודגה קחשמה

 .ןיוצמ

 ןפואב תחתפתמש הלילע שי י"[* [ יי-ב

 לכ תא תרשוקש הלילע ,יופצ יתלב

 שממ ,המויסבו הכלהמב תווצקה

 1995 רבמטפס ,45 ייףיכו םיבשחמיי



 הלילעה .בוט טרסב וא רפסב ומכ

 לכ ןיב רשקמה טוחכ תרבוע

 וז איה ,קחשמה לש םיקלחה

 לש תדחוימה הריוואה תא תרצויש

 איה וב שומיש תקד לכש ,הזה קחשמה

 .היווח

 645 " תרבח לש | ,הקיפרגה

 ,ןפוד תאצוי הרוצב הרפוש "5

 ינשמ םייסיסבה םינייפאמה םסלוא

 - הוראשנ םימדוקה סםיקחשמה

 הז קחשמבש ,ריוצמ טרס לש הקיפרג

 ,רתוי "החושק"  תצקל הכפה

 קויד שי .קחשמה יפואל המאתוהו

 תניוצמ | היצמינא שיו  םיטרפב

 ישבכמל תחהחתמ האציש ,הקלחו

 דע עקשומ ךסמ לכ .י'גס-51 1 105"

 דצה לעו תונקיידב ,ןורחאה טרפל

 .רתויב בוטה

 וכסח אל יי 65 4075" ישנא

 וחתיפ ףאו ,םיצמאמבו ןוממב

 דחוימב סיקחשמ יעונמו תונכות

 תביבס רוציל תנמ לע ,הז קחשמל

 .ןתינש לככ תיתואיצמ קחשמ

 ךלהמב | םישגופש | תויומדה

 ,ןייפואל סאתהב תוגצומ קחשמה

 ירכוממ לחה .ןתביבסלו ןקוסיעל
 דעו ,םינקדזמו סינכסמ תורכומ

 ,קחשמבש רתויב תחלאנה תומדל

 תועבה ,םיוסמ טבמ שי ןלוכל

 תוגהנתהו הכילה תרוצ ,סינפ

 .ןהל תדחוימ

 ,תקפסמ הדימב קחשמב קמעתיש ימ

 טוסל סוצעה ןוימדהמ סלעתי אלו

 ישנא םיסנמ ותואש ןוימד) ,בוט

 רתויש ,הלגי ,(שיגדהל "[ זז"

 םייתימא םינקחש קהלל היה טושפ

 ,ואדיווב םהיתועונת תא "ידוכללי"יו

 ,ןטק יפרג טרפ לכ לע דובעל רשאמ

 הקיפרגה ךרע תא הלעמ קרש המ

 רפסמב ןאכ תגצומה ,תניוצמה

 .םכטופישל ,תונומת לש סצמוצמ

 ףיעסב ןייצל יאדכש ןטק טרפ ,ףסונב

 שממ רושק ונא םא ףא הז

 וחרט "[.645" ישנא :הקיפרגל

 המודב "םיכסמ ירמושי וללכו

 ייסקמו ססיי קחשמל

 םג תללוכש עקרה תקיסומו ,לילצה

 , "05 146 1.5" יעוציב תא

 תמלשומ הרוצבו רדהנ םיבלתשמ

 עגננש המ לכב רקיעב ,קחשמב

 .ימעטל ,תניוצמה הקיסומל

 דבלמ ,אלפנ טושפ אוה םג - בובידה

 ,תונושארה תוקדב תיסחיה תויטיאה

 .רהמ תפלוח תאו הלשאפ םג לבא

 וליאכ תעמשנ עקרה תקיסומ

 איהו ,חתמו המיא יטרסמ החקלנ

 לוקה סיטרכ לע סג ,הרידא טושפ

 .רתויב טושפה

 לע קחשמב קחשל ןתינ :תויקחשמ
 .רבכעב וא תדלקמב שומיש ידי

 ,תויורשפאה יתש ןיב ןרמתל צלמומ

 יושע קחשמב םיבצמ רפסמ ןכש

 ,תדלקמב הטילשל רתוי סיאתהל

 תודדומתה ,םישיבכב העיסנה ,ןוגכ

 יעטק בורו ,םיבירי סינעונפוא םע

 .ללככ ,ןשקאה

 רבכעב הטיקלשה קחשמה יקלח בורב

 דואמ הטושפ איהו .תצלמומה איה

 קחשמב רתויב לודגה ןורסיחה

 רבד לכ ומכש ,אוה הזה ן-י-ו-צ-מ-ה

 עדוי יניא .ידמ רצק טושפ אוה ,בוט

 תגרד לע המשאה תא ליטהל סא

 קחשמה לש והשמ תינוניבה ישוקה

 עגר לכמ הפורצה האנהה לע וא ,הזה

 טושפש רבד ,וב םיקחשמש טעמכ

 "חורבל" טושפו ,םורזל קחשמל םסרוג

 .ךכ לכ רצק ןמז ךות ,םיידיה ןיב

 יקלח תא  ינא |,ורעבל ייתמייס

 רתונש המ לכו ,םיטי 8 ךותב קחשמב

 סיקחשמ תועצמאב ,רווחל אוה יל

 ,םיקתרמה םיעטקה לא ,םירומש

 לש םיניוצמהו םישגרמה



 תקיסומ תא רוכזל ,הזה קחשמה

 ידי לע תעצונמ הניאש עקרה

 תקהל ידי לע אלא ,םסירזייסיטניס

 קור תקהל ,יי( 05 .10 41.5"-ה

 ,ב"הראב סש תלעב ,תיטנתוא דבכ

 ," 1. דההאסדד] ם 2"-ל תופצלו

 טלחהב יחכונה קחשמה םסויסש

 סג םאו ,תויוחתפתהל חתפ ריאשמ

 ירה ,םיאנ ויהי םיילכלכה םיחוורה

 יי 1.1. דזזאסדד1 ₪" לש ודיתעש

 .חטבומ

 םיקחשמה דחא אוה י'[ןיי-ש תורמל

 ןיידע אוה ,יתקחישש רתויב סיבוטה

 הגופת ךיראת שי ול םגו ,טסווק

 .םיוסמ

 קחשמה תא יתיוושה רבכ םאו

 רתויב בוטה טרסב םג ירה ,טרסל

 ,םימעפ לש לבגומ רפסמ תופצל ןתינ

 .םמעשל ליחתמ רבכ אוה ףוסב ירהש

 דציכ יתעדי אלו יתעקתנשכ ,ןכש המ

 (קחשמב טעמ יל הרק הזו) ,ךישמהל

 ךותמ ,וב קחשלו רוזחל יתיצר דימת

 .הלילעה ךשמהל הייפיצ

 ינניא ...םילאוש םסתא - !יאדכ זא

 םוקמ ריאשמ יללכה ןויצהש בשוח

 !הבשחמל

 קיח אש = ₪ שי שי-מ ₪ ₪ ₪ ₪ 4 יה
 | |ו []\ 1

 4 וה 1

₪ 
1 \ 

. 8 - |! 1 ₪ 

 .הלעמו 005 5

 33182. 48628 דבעמ

 ./6:4 ךסמ

 .ימינפ ןורכיז 8

 תוריהמ לעב ץלמומ) 60-8א00א1 ןנוכ

 .(תוחפל ,הלופכ

 קסידה לע םייונפ 2%18 תוחפל

 .תילמינימ הנקתהל חישקה

 .לוק טיטרכ

 / ו %
 \ ₪ זץ \
 ש

. 1 ] 

/ 2% | 

 ל" %- 9

 ג לוני - גש

 60 | הקיפרג
 ,ההובג המרב | ,תניוצמ

 .ללכהמ טיאצוי היצמינא

 ילקיסומה רוטיעה - בצמ לכל .רדהנ
 הל דחוימה רובידה - תומד לכל ,ולש
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 פא שי" 4% דש

 יש יב

 0 1 בז
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 | יו 1% \

 קחשמה תא הבחרהב רוקסא םסעפה

 רוקסא הרצקבו ,א4[1א15 לש שדחה

 לש םימדוקה םיקחשמה תא םג

 .הרבחה

 תנכדועמה המישרה |
 51א1011צ-ה יגוס ל
 - א
 והשמ וא ריע תונבל שי ,דימת ומכ

 שחינ רבכש ימל) םעפה לבא ,המוד

 ,יאב ןאכ םיקסוע ונחנא (םשה יפל

 המ םושמש ,יפורט יאב ןוכנ רתוי וא

 םשגה תורעי לע תרבוג היישעתה

 תיינב לע יגולוקא קחשמ והז .ובש

 .הביבסה תוכוא לעו םייא

 -אוזהאא| יי
 ךות ,הלוהינו הלועפת ,הווח תיינב

 םייאלקח | םילודיגנ | תובשחתה

 תונוסא ,אוא['5-ל יניפואכ ,וליפאו

 .עבט

 פא גאד
 ךפה ןמזמ רבכ הזה קחשמה זא ,בוט

 ,םיקחשמה ראשל המודב .יסלקל

 אקווד סעפה לבא ,הווח להנל ךילע

 ךרוצ שי - זתושעל המ .םילמנ תווח

 !אל ,הלמנ לש שארב בושחל םימעפל

 -ּפ1
 ו , 2 |

 וה

 ,סיחמצ וא םייח ילעב לש םינוש ללגב הרצונ היעבה ךא - ולוכ

 תבשלו םלועה ינפ לע םתוא רזפל

 תא דחא םילכוא םה ךיא תוארלו

 .ינשה

 .קחשמה לש השקה לועפתה

 -פזא[(:ןך'צ 1 52
 לש  ינשארה קחשמה והז
 יכה םג יתעד יפלו ,5זאו6וזצ

 לש םוכחתהמ יתוא ובזע .חלבומ

 .פוא16ודצ 2000-ב תוידממ תלתה

 יכה םגו בוטה ,ןשיה קחשמה והז

 .חלצומ

 - 8זאוה 1דיח
 !םתשחינ !הזש םיבשוח םתא המ

 סינוב טושפ !שחנמ היה אל ימ ,בוט

 ןדע ןג .םילוח יתב לע םילוח יתב

 .סירדנוכופיהל

 חה זק ה
 הבור ינא תאז תיגיגח תונמדוהב

 אוה סנמאש ,ץלמומ קחשמ דוע ןיוצל

 ןיידע אוה לבא ,שדח יכה יכה אל

 .למומ

 תיבמ ,דזזת ג א[8 4 ₪ -ל איה הנווכה

 .םזז .חאסס לש רבויה

 לש יוקיח אוה ,ןבומכ ,קחשמה

 תונבל סוקמב ,ןאכ לבא ,5זאוסהזיצ

 .םיעושעש קראפ םינוב ריע

 רחבמ שי ,דואמ הבוט וב הקיפרגה - או[ שש

 תודעסמ ,םינקתמ לש בר יכה ןויערה סע םיקחשמה דחא והז

 וליפאו ,(ריהמ לכוא) 57000 ה סיקחשמ סעפה .שיש לודג

 רתיל וא ,

 : לע

 ובוב = רוספורפ - קויד
 : ?) 10 יבנה תיטנ הדנ עמ

 \ ו .תולודג

 לש .סס:אסאו תסרג תמייק

 .ת חה שה קי ש ך ?חשמו ו

 ביהולא

 ג זמ
: 
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 א14875-ש שדח יכה קחשמה והז

 .האיצוה

 םיזנוננ המ
 ?הזה קחשמב

 אל ,דחא ןיינבב קר םידקמתמ סעפה

 הז ,לבא .המלש ריע םע םיכבתסמ

 לבב לדגמ אלא ןיימב םתס וניא

 תוירחאה תא ךל ונתנ ,ליגרכו ,שממ

 .הריציה תכאלמ לע

 ןלבק - !סצעב התא ימ זא ,בוט

 םיקחשה דרוג תא הנוב הארנכש

 ונניא ךןכלו ,ולש ןושארה יניצרה

 הבמי השועו היינבה ןונכתב הסונמ

 .תולשאפ

 םע סיליחתמ טושפ ,ןיינב לכ ומכ

 השעמלו ,עקרקה תמוק אוה ,דוסיה

 ןיינבה לש וכרוא היהי המ םיעבוק

 .עקרקה תמוק לש הכרוא יפ לע

 ,תויונח תיינב םע םיכישממ ךכ רחא

 ,תוריד ,תוגרדמ ,תוילעמ ,םידרשמ

 ,החטבא | תוכרעמ | ,ןולמ ירדח

 .הלאב אצויכו וניזק ,םיפשנ תומלוא

 100-ל ףוסבל עיגהל לוכי הזכ ןיינב

 תומוק עשתלו עקרקה לע תומוק

 .עקרקל תחתמ

 רבד סוש ליגרכש אוה ןיינעה לבא

 האמל עיגהלו ,תינכתה יפל ךליי אל

 .הדובע תכיתח תאו תומוק עשתו

 המצעל הצמיא ןמזמ רבכ 5

 ,תוטשפב תנעוטש סואכה תרות תא

 יוכיסה ךכ ,בכרומ רתוי ףוגהש לככש

 | .שולק ,ןיקת תויהל ולש

 אקווד 56 יצ לש םיתבב ליגרכו

 התייה ,אלפנ רפוס ךלה לוכה רשאכ

 סורהלו ןקירוה תפוס אובל תבייח

 .לוכה תא

 ןאכ ןיא :הנגש בצמה ןאכש אלא

 ןומה ןומה טושפ אלא ,ער ףוג סוש

 ןתוא איבהל ךירצש | תוטלחה

 הלכו הריד רכשמ לחה ,ןובשחב

 .תימויה הסנכהה ןונכתב

 יתבהלתה ינא - !םכל דיגא המ

 אורקל לוכי התאש ןויערהמ רקיעב

 ןכו ,רחוב התאש תומשב תויונחל

 רבר לכל ,ללכבו ,תורידב סישנאל

 .זזש

 יתלחתה - יתללותשה ללכב הזמ

 לע  םיססובמה תומש איצמהל

 .הוב אצויכו ,היזיוולט תורדס

 אורקל המל :םילאוש חטב סתא

 , דיפ 5(ק7₪ - !תומשב סישנאל

 ירחא בקעמ ךרד ןיעמ יהוו ,טושפ

 התא ,רמולכ ,ןיינבב הלועפה יכרד

 ושרחא בוקעל ,םדא ןב שפחל לוכי

 .םייחב ודועיי תא אוצמלו

 תדובע םצעב יהוזש עדוי ינא ,בוט

 התא ,לזאועל לבא ,המשל תונציצמ

 ךל עיגמ אל ,ןיינבה תא תננכת

 !טידרק והשזיא

 סיטרפ לע הבישח ןאכ שיש קפס ןיא

 תרוצ וליפא ןאכ שי ,רתויב םינטק

 איה ןמז המכ :תילעמ לש הדובע

 איה המוק וזיאו המוק לכב הכחת

 .םדוק ףידעת

 ,קחשמב םימדקתמ ךיא

 ןאכ רבודמ סלכתב ירה

 !דחא ןיינבב קר

 איה תוחתפתהה
 לבא ,תומוקה רפסמב

 .לוכה אל הז

 51א16:11'צ -ב םא
 ריע לש דמעמ םילבקמ

 סיבשותה רפסמש לככ

 םילבקמ ןאכ םג זא ,לדג
 םצעב בכוכ רשאכ ,בכוכ

 רפסמ תא הלעמ

 המרב סא .תויצפואה

 םע םיליחתמ תיסיסבה
 סידרשמ ,תודעסמ

 רשאכ זא ,תילעמו

 םילבקמ ,בכוכ ףסותמ |
 ןולמ יתבל היצפוא םג =

 החטבא ?תורישלו

 .האלה ךכו

 גנושארה םלהה תא םיריכמ םתא
 הו לע רבדמ ינא ,הלאה סיקחשמב
 המ טיניבמש דע .וילא לגרתהל טושפ ךירצו הזכ שדח קחשמ םילבקמש

 ימעפל 'שיו ךמו הברח רבוע וב ךלוה
 ה ו

 . \ רו" ;ךאלי י ו[ רגש |

 1905 רבמטכס ,י 5 "ףוכו סיבשחמ" -תונהמ .45 "ףוכו סיבשחמ" | =



 = מ מב ממ 8...

 ם ג שש שכה העדשה הרשע תב שחשש ה הש 0 אששהי55 5---ה התחת הטחמא הררה שה החד הש 7700 -₪ =

 פרסמו טו

 ךכ הז ןיא הזה קחשמב ,עיתפמב

 :תוביס יתשמ

 תטרופמ הרבסה תרכוח ,תחאה

 תונבל ךיא ,דעצ דעצ הריבסמש

 .'וכו רותפכ לכ לש ודיקפת המ ,ןיינב

 ש םוה =--1 ₪7
 מ זי , 4 רו .
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 קחשמהש ינפמ איה היינשה הביסה

 יקחשמ ראש רומכ ךכ לכ ךבוסמ וניא

 יפמ ילוא ,םהינימל 51816 +-ה

 רשפא יכ ,ינושאר סלה סג ןיאש

 אל םא םג קחשמה תא קחשל

 םידמולו ,וב הרוק המ קוידב םיעדוי

 .קחשמ ידכ ךות תאז

 סעפה

 קר סידקמתמ

 ,דחא ןיינבב

 סיכבתטמ אל

 רוע םע

 .המלש

 וניא הז לבא

 ןיינב םתס
 לדגמ אלא

 ,שממ לבב

 ונתנ ,ליגרכו

 תא ךל
 לע תוירחאה

 תפאלמ

 רו

₪7 

 0% | ו = 8 ! % ל 4
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 ת אל : יררל השש לב לאב א ₪ -- ב ה-0 <

 - -- א; וי . יי - -

 0 הקיפרג

 קר העיקשמ א[גא[5 המל

 קחשמה לש ןויערה חותיפב

 !םירחא םיאשונב העיקשמ אלו

 המישרמ הניא הקיפרגה ,ליגרכ

 ,טק דואמ לוכה | ,דחוימב

 ראשהו ,תחא החיתפ תנומת

 קחשמ .תיטסרד הדירי טושפ

 .הקיפרגה תניחבמ הטמו ינוניב

 60| לילצ
 לזלזל א14א15-ל ינייפוא ,ליגרכ

 עקר תולוק שי .הקיסומב םסג

 ךפוה התא שער בוומ לבא

 .לנבצע

 100 תויתודידי
 תויתודידיה תוכזב ןתינ ןויצה

 תינייפוא-אלה ,העיתפמה

 קחשמה תוכזב םג ,א5']142-ל

 .הרבטהה תרבוח תוכזב םגו

 ל0) רזע תרבוח

 הריבסמ ,דואמ הרורבו החונ
 ךיא ןכו ,השוע רבד לכ המ
 .םינושארה םידעצב םסיקחשמ

 90: תויקחשמ
 ינא ,א14א[5 לע ןאכ םירבדמ

 סגו הלאה םיקחשמל רוכמ

 גוסמ הז .קתרמ הזה קחשמה

 אלשכ סגש סיקחשמה

 לכ לע םיבשוח וב סיקחשמ

 ידכ ,לועיי תועצהו תונויער ינימ

 .ומצע ןיינבה תא רפשל

 80) יללכ
 תויהל היה לוכי הזה קחשמה

 התייה א14א'5 סא בוט רתוי

 הקיסומבו הקיפרגב העיקשמ

 .קחשמה לש



-9 

= 

 ירבעה [רלייפמוק| רדהמה
 [הנע 2000 'רחא] ןועארה

 לאיסרג ידע

 הלעפהה תכרעמ לש התזרכה םע

 הירבחה ידיב - '95 תונולח - השדחה

 ...והשמ ,ול סיארוק ךיא ,אוהה לש

 סע ,ונחנא סגש ןמזה עיגה ,סטייג

 ,דחא טקסיד לש הנידמה ,רפסה

 ,הבמסח תא םלועל הנתנש המואה

 .םיווש ונחנא המ םהל הארנ

 וחונרתה ,םירבחו תורבח

 לש ואובנל ונוכיהו סכיתואסיכב

 ןושארה ירבעה (רלייפמוק) רדהמה

 ןמיס) רטסלחה - הנש 2000 ירחא

 .(םושר

 ,םינינמ יאדוב םתאש | ומכו

 לכ תא גזממ ילארשיה רלייפמוקה

 (תובוט תוחפהו) תובוטה תונוכתה

 ונל ואיצוהש ,יוצמה ילארשיה לש

 ישנא ,םילועמ םסיסדנהמ לש ןייטינומ

 םירוטלטסניא | ,סיחבושמ | אבצ

 ואוש-קוט תוינכת יחנמו םיאלפומ

 .םיירלופופ

 :חויקינמימח
 האלול תושעל הנכותל םתתנ םא

 - רייארפ אל רטסלחה ,םימעפ 0

 בורב .והזו סימעפ 12 ץירמ אוה

 וקעצת סא קר .קיפסמ הז םירקמה

 5צ515א -ל ןנולתהל ומייאתו וילע

 שממ ,ילוא זא אהסאוזאזד הדסה

 הבוט םכל תושעל םיכסי אוה ,ילוא

 .םעפ 30 הזיא דוע צירהלו

 :רדסב היהי
 חיננ - תיסופיט תילארשי הנוכת
 דחא תא תועטב | םתקליחש
 ףיעהל םוקמב ,ספאב םינתשמה
 ומכ ,תוחורה לכל הנכותהמ סכתא
 טושפ רטסלתה ,בוט רדהמ לכ

 תא הנתשמב ביציו תאלה זןישמי

 .יירדסב היהי ,ךומסיי ךרעה

 :דותב ףךחדנ
 .תשרב דבועש ימל .ר ישומיש

 טיפדהל סיצור םתאו ץבוק םכל שי

 רות שיש איה הרצה .רהמ ותוא

 .סכינפל םיכחמש םיצבק לש ךורא

 םע ,ונחנא םגש ןמזה עיגה
 טקסיד לש הנידמה ,רפסה \
 סלועל הנתנש המואה ,דחא

 = .םיווש ונחנא המ םהל הארנ ,הבמסח תא

 קייצ ...רטסלחה תא שי םכל לנא

 רותה שארל לחתשמ אוה קיצ

 קו יל שי ינא" - ירוקמה צוריתב

 .ייסיפדהל הלאש

 :תוניפ לגעמ
 וספתת םא .האלפנ הנוכת דוע

 רטסלחה םע םיבוט קיפסמ םירשק

 לוגיעל וב רועיהל ולכות ,םכלש

 תא בשחל וצרת ,לשמל ,םא .תוניפ

 יפל םכלש טפארדרבואה לע תיבירה

 ,העשל זוחא 12.3% לבוקמה רועישה

 12% הו תא םכל לגעי רטסלחה

 .לודג ןוכסיח .סויל

 רומוה
 בשחוממ

 :םידועק לצני!
 ,בוט ןכרצ לכ ומכ ,וצפחתו הדימב

 תא ,הקידב תנכות תועצמאב ,ןוחבל

 תורחתמ תונכותל האוושהב רטסלחה

 בוט רטסלחהש ולגת ,לשמל ,6++ -

 הז ךיא .וירחתמ לכמ 7.5 יפ תוחפל

 רטסלחל ,דואמ טושפ - !תויהל לוכי

 .הקידבה תנכות לצא היפאמ שי

 :דויצ םילשמ
 תולובגהמ גרחש הנתשמ םתרדגה

 זולש םסירתומה

 !חישקה קסידה םכל אלמתה

 דוע םכל ןגראי רטסלחה ,הגאד לא

 הגמ המכ דועו הנתשמל םירטסייגר

 .וילע וכמסת - יךיא .קסידל

 אל םתא ךכ רחא םא ואלפתת לא קר

 ..:תורחא תונכות תולעהל סיחילצמ

 :גנאלס םג ריכל
 בותכל וכרטצת אל רטסלחה סע

 .י'אללי אללי" - קיפסמ ,םפסזא

 "!רבכ סאלח" - םג היהי םתע

 אמ'אב" -- הארת האי'גש תעדוהו

 י/1הזה הנובטרחה הז המ ,ילש

 .םרבס
 רבצה ומכ ,רטסלחה ,רבד לש ופוסב

 ךו ךא ףוחבמ השק אוה ,יצמה

 איצוה ,םסכתא ןמתתש ירחאו .םינפבמ

 קרביפו תונבצעמ האיגש תועדוה כל

 םכילע סחרל טילחי אוה ,תואצות

 תא שממל רשפא ךיא םכל תוארהלו

 ,תורוש 800--ב סתבתכש תינכת התוא

 .דבלב 12-ב

 רשבל סיחמש הונא :תכרעמה תרעה

 ,שדחה "הדוהי ןבהיי לע וניארוקל

 הלמב תאזה הבתכב שומלש השעש

 .ייהרטסלחיי הצופנה

 1995 רבמטפס ,45 "ףיכו םיבשחמיי



 ד 2

 2 םיבוקה יא

 שדחה דליה לש םיזמרה ךשמה

 :פחש יגח - הנוכשב

 הניפסב

 ...הסבכמ לש תוחיש ₪

 וגראל לש רדחב
 !הרוגס תלד !אל !החותפ תלד ₪

 אל הזש עדוי ינא ,ןכ) !הההפ

 (.קיחצמ

 לכב !ירוא) !הפ ונל שי המ וארת ₪

 (!עקתנ התא םוקמ

 המ לבקל תכלל יאדכ וישכעו ₪

 (!...הנמ ךל עיגמ) !ךל עיגמש

 !םייקת - !ויגומל והשמ תחטבה ₪

 (ןוצר יהי ןכ ןמא)

 ..בראמב תרויס ₪

 דירד ןטפק לש תיבב
 ילוא !ןיע רול הדבאנש רמוא אוה ₪

 ...התיבחל ןווכתמ אוה
 .ארונ ךכ לכ אל הז הרכשהל הריס ₪

 19/5 רבמטפס ,%5 "ףיכו סיבשחמי []

 ךלמה ויגנב סדא
 גרבנזור ירוא

 הכוזה הו רודמל ףרטצמ שדוחה

 ונימ די ,םחש יגה - סומידב

 דיקפתל רחבנש ,ורוגה לש שדחה

 סםידמעומ לש הכורא המישר ךותמ

 ולש סשה .בותכל יל רזוע וישכעמו

 ,םיבתוכה דחא רותב עיפוי אל

 תאזו ,םייק אוהש ועדת - לבא

 ...הדוקפ

 ,.4/6 הפי ללה ,רמע ןתמ :הכוזה

 .רודמה יקנעמ דחאל ,38203 הרדח

 :יילא ,ליגרכ ,ואיבת םיזמרה תא

 ,לבוש ץוביק ,ויגנב יינללפרע" סדא

 המ חק ,לוכ סדוק ₪

 (:י!הנמ דוע) !ךל עיגמש

 תוקיתעה רכומ לצא- יטוב
 תאו טלשה תא ,רפושה תא הנק ₪

 לע רכומה תא לאש .רוסמה

 .הפלחה ול עיצתו הפמה

 !הנומת ומכ הפי םירופיצל לכואה ₪

 (!ירוא ומכ הבע זמר)

 ...ךלש הארמה :היונפ הארמה ₪

 . 85320 דוקימ ,בגנה נייד

 םיזמר ,םיפיט ,סיטייצ םילבקתמ

 םחשל הכרב יסיטרכ ,םידוקו

 סנ לש תומודאו תונטק תוליבחו

 - םישקעתמ סתא םסאו) .הפק

 ,סדראק טידרק םג ףיסוהל רשפא

 ..ידוסה רפסמה תא חוכשל אלו

 תויועט לכ :הזמצוח (.ש.ח

 םישדוחב תומויאה | הכירעה

 אל הז !!יילש אל םה םינורחאה

 הש ומכ ינא .ללכב יילא רושק

 הו !טועיגש יל ןיא ינא !םימת

 !ןבומ

 .היבגה ףגאמ הדות

 הבחרב
 ירוא) .דחא קתוע השיאהמ הק ₪

 קתוע | :לבלובמ

 וא ,השיא-המ

 זהשיאה-מ קתוע

 אקי קלכבק הז

 (...רבד ותוא

 ידמ רתוי הטימה ₪

 המ) - ...תרדוסמ

 דיגהל רשפא יאש

 (...ירוא לע

 רשפא -וישכע ₪

 סע יקוה קחשל

 ,ןכ) .אתל ןכשה

 רודכ היהי אוה

 ו

 ןכ םג) .בלכה םע
 (רודכ

 (המינפ) !!!הצוחה ₪

 .ךל עיגמש המ | חק סדוק לבא ₪

 הלאכ המכ !תונמ חולשמ דוע)

 (!!שי

 איהשכ תלעות האיבמ אל הפטעמ ₪

 - !האיבמ איה המ זא) .הרוגס

 (!1תופאכ

 (הפי גהנתי אוה סא) אובו ךשמה



₪ 

 שיני

 16 /\חו 3?וחק
 וזה

 בובה ,בויבב ונקספה

 ודי \ זק דה
4 4 

 1 ו 13 | | 9 |

 ₪ ָ. ןח

 חח | ווגו
 ו.וסח ג ל 4

 הימומה תא ררחשל רשפא ₪

 הימומב רזעיהל וא בולכהמ

 תבייח ,הרקמ לכב .תישפוחה

 רצעמב תחא הימומ | תויהל

 סע םימודא תוקונית לש יתרטשמ

 השוע תילעמהש ןמזב לוחכ לותיח

 א*ה תוחפל) .הלש הדובעה תא

 (.ש.ח ...קוניצב אל

 630 1.וסח

 ...תוומה לעו םייחה לע ₪

| ,0'% 6 
 הלא .הטמלמ דימת הסינכה ₪

 ידכ .םש ותוא םע סיכסמ העברא

 םירוחבה ינש ,אבה ךסמל רובעל

 .הנימי לכתסהל סיכירצ םיבוהבה

 סירזופמ הזל סימרוגש םירותפכה

 .רחא םוקמב סעפ לכ

 מ 0

 לע צוחלל טושפ ךכ לכ אל הו ₪

 אל םג הזו) ...עדוי התא ,םירותפכ

 - !רוגס ןג תוארל םיענ ךכ לכ

 (.ש.ח

 ,ךסטמב תחא "היח" קר שי םא ₪

 ...תועמשמ הזל שי ילוא

 .הנשי איהשכ קר הדומח הימומה ₪

 רשפא םנמא :יעיברה ךסמב ₪

 לבא ,דחא בובח לע קר טולשל

 ...הנוש הארנ ריקה

 [+03וזוחש [י[ 5
 וובעתשכ :השעת המ בוט בישקת ₪

 צופק תומלענה תופצרמה תא

 ותוא ליעפהל ילב ,ןבאה שגרדל

 הטמל שארה םע דומע ,םדוק

 תא קיעזמש ןומעפה לע חלו

 שאה לע ומצע תא תושעל רבכעה

 .(ךליבשב הדובעה תאו)

 .צוחלל רשפא !רובעל רשפא ₪

 קר ךירצ ,תויעב השוא אוה סאו ₪

 ...ייצחל תצק ליעפהליי

 לבא - םשל ומכ הז הרזחבש תעדי ₪

 זיַיךופה

 ...ומוא תצק ,בוש !תילעמ דוע ₪

 ,תאזה תוצצורתהה לכ ירחאו ₪

 לעמ סםיכסמ ינש אצמנ 74% 4
 דא 3
 דלי היהי אוה םא) אובי ךשמה
 (בוט

.. ,%% 0 

 םינילבוג

 רכמרונש דעלג לש םיזמרה ךשמה

 :רזודלובה

 (ריע) דא
 ךירצ אל !המ לע בושח אל !הנגפה ₪

 !הנידמב יכות'ת

 ...םשג וילע דרוי ,גגה ןכסמ ₪

 זא ...תוינלכר תותבסש עודי הז ₪

 יהז תא לצננ אוב

 !ירוא י?ה) !הל רוזע ...הציבל רק ₪

 (...םולכל זמר הפ ןיא

 .הדבעמל ,תונחל סנכיה ₪

 אל התשת אל םא - ץיצע ייה ₪

 ..חמצת

 !לווג - התא ליינכ ₪

 ..ליפשמ הזכ סחי לבקמ טרבלופ ₪

 !והזו וילע ךלת אלש המל

 ,שחנה לע-ו ,הלעמל :יבוריא תצק ₪

 ולענ הלפנ ימל ,ייה !יפוי

 .הדבעמל ,תונחל רוזה ₪

 .תוריהמה יוקיש תא התש ₪

 - טפוש התאו !90-ה הקדב ונחנא ₪

 לש ודיבילה ומכ הבע ּומר) !לבנע

 (!ירוא

 ?ןתונ אל !ףיכ ןת !יחא לזוג ןלהא ₪

 ...ךל ןתא ינא זא

 - יבוריא תצק םע ונחנא בושו ₪

 !הצונל הללאי :םעפהו

 ייהלעניי אוב ...שחנב ללעתהל יד ₪

 ...וחור תא תצק

 !תודועת תמרה תורחת :סויהו ₪

 ...םישדוח ןמאתה ירוא

 יהב :םייסדנוק תצק היהנ ואוב ₪

 ינפוי !הב !םעפ דוע !קיפסה אל

 יותי סופת ,המידק ,ותי סופת אור ₪

 .הדבעמל רוזח ₪

 או) (ול אובי סא) אובי ךשמה

 ..בוט דלי היהי אוה סא - יתבשח

 (.ש.ח



 יי -רהה--/--.ררוו וה
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 עודיה) סשרפב הכוז הרדחמ רמע ןתמ

 ולש אלמה ןורתפה לע (יישנועיכ

 סא .םיזמר דועו 4 טסווק סילופל

 אל קחשמה ,ותוא לאוש והשימ

 15 ליגל תחתמ םידליל ּולמומ

 ינב םידליו .(י'...14 ןב ינאש תורמליי)

 סידליו) ?יראלב םיקחשמ אל רבכ 6

 זצוע צראמ םסוקה םיאור אל 5 ינב

 [(.ש.ח - !ירשנ הריב !רשקה המ

 1 םוי

 עשפה רוזא

 לבא ,רדסב ,התא יתודידי רוהב ₪

 יאל - ךלצא !אל ,לובג שי

 ...בוט האור אל ינא !הפוג !הז המ ₪

 יל אב ..,סיייב לש וו הז הד יל שי ₪

 ,ייה ...ןחלוש יל ןיא לבא !בותכל

 ...צוט םג ,ארונ אל !הפוג :הז המ

 הירגיט םגש ,שאונ ךכ לכ ינא ₪

 הזה הביתכה ףחד תא קפסת

 ...ילש

 ול ןת ...ןפצוח הזה יטיפרגה ₪

 !הפאכ

 תוישיא שי הזה יטיפרגלש םיאור ₪

 רותכל רשפא ...דואמ | תניינעמ

 !היפרגויב וילע

 ,םעפ ונדמלש רועישל רוזחנו ₪

 ,לוענ והשמ סא :םטידלי ונייהטכ

 (!?ירוא) 1...-ב םישמתשמ

 תובית - ונתינכתב ונחנא בושו ₪

 ...ךתשקבכ

 לכ חק - םעפה תינכתה תרגסמבו ₪

 !םינפב שיש המ

 התא סעפהו ...סיייבל וו היזד בושו ₪

 ,ליגרכ !חול ןיא לבא | ...הרומ

 ...תובדנתמ הירגיסהו הפוגה

 אמיא תרמוא המ - יל שי יל שי ₪

 חפ ?לכואה ןמזב הנבל החפ

 (.ש.ח) !הההההפ ...לודג

 = הפוג ,טע = תרבחמ :תואוושמ ₪

 ...תרבחמ

 זהרוק המ !יחא רטסיב וי ₪

 אוה סא קר לבא) ...אובי ךשמה

 (!!!לוכה לוכה תחלצהמ רומגי

- . 

 אומ]ה וז(
 תא רוצעל ₪9 וצחל :רמע ןתמ

 ופצו אוקה(-פתו\ זאו קחשמה

 .האצותב

 1995 רבמטפס ,45 "ףיכו םיבשחמי

 חו כוז'6 50066
 לש רפסמהשכ :רמע ןתמ בוש

 הטיעב לע צחל ,בהבהמ ןקחשה

 הטיעב לע ךכ רחא ,תוינש 2-כ הכומנ

 ...ה ,(בהבהמ רפסמהשכ קר) ההובג

 1סוי(3] 0 1
 ךסמל ועיגתו 5וו1+2+[+? לע וצחל
 ןיא ולבקתו לוכה תא ונש פוש 5

 .טידרק ףוס

 לבקמ רמע "₪511.55" ןתמ םג

 .טייצה לע טידרק תצק

 61:זח(01:+ 0

 :דעלג ןרוא

 סימ ילדגמ תורשע תונבל סוקמב ₪

 רגאמ סםיקהל יאדכ ,תובאשמו

 ידי לע ,זכרמב קוידב ינוריע םימ

 ,תוצבשמ 5%6 לדוגב סגא תריצי

 םימ תובאשמב ותוא ףיקהל

 ןטק ןוקית) .ריעל ןלוכ תא רבחלו

 םגאה ,הלודג ךלש ריעה םא -

 [.ש.ח - !קיפסמ אל שממ הזה

 לא ,םיצילממ ךיבעוי םא םג ₪

 ןוכדע) תיפסכ האוולה חקית

 (...ןשי זמרל

 סיתורישל םימולשתב ףצק ₪

 (...םיוסמ לובגב) םיירוביצה

 וליפא !םיירוביצה םיתורישה)

 (!יבוט רתוי חירמ ירוא

 00 הנמת ךריעשכ ₪

 ליעפהל ךל יאדכ ,הלעמו םיבשות

 תא - 6ו₪ץ סזשוחגתסש-ה רפסב

 :םיאבה םיללכהו סיקוחה
 גה תח6 | שט|וט 5חוסאותש

 6 0תוס], וע | (כ1ותוס5, ס]!ווזוסח
 608 6ה1ם68ו10ח, | ת0-
 .( 0 הץטוצוסת | (תוקהוקה , חפשל

 \/ הוי
 סרפה תא לבקמש) ציאוק רמש

 :;(רתויב ירוקמה סשה לע ישדוחה

 קחשל תוסנל ךל יאדכ ₪

 הנושארה םעפב (?03ז1טחו (2806-ב

 תא קחשל לק רתוי ךל היהי ךכ -

 .יתימאה קחשמה

 סיליבש ידצל סיאצמנ בהו תורכמ ₪

 (ייטמרדולמ) .םילולס

 ,ךאבצ תא תונבל ליחתתש ינפל ₪

 חקל) .רוזאה ביבס םיליבש הנב

 (...ודמל אל ןיעידומ יננכתמש

 לע םיתב הנבת לא םעפ ףא ₪

 הצור התא ןכ סא אלא) !םיליבש

 ..ןבומכ ,תיבה ךרד ךל ועסיש

 חאל הז תא דיגהל הסנ) (.ש.ח

 (!יליש

 סה ,םיצע תורכל רהמת לא ₪

 אבצ דגנ תומוחכ שמשל םילוכי

 תוכיא לעו ,רמש דיגת) .ביואה

 (!םעפ תעמש 602-\ הביבסה

 ןגהל ידכ תווחב ךיניינב תא ףקה ₪

 .םהילע

 סילייחה תא דימ רצייל הסנת לא ₪

 םהש | ןוויכ ,רתויב םיקזחה

 תא הנב סזוק .בר ףסכ םיכרוצ

 תא וחטבאיש םייסיסבה סילייחה

 רצייל לחתה ךכ רחאו רוזאה

 זהפ הז המ) .רתוי םיקזח םילייח

 התא המ !?!!סדא ינב ןונכת

 (!םיהולא

 לע ונגיש םימחול תמוח סקה ₪

 םילייח לש הווש םדוק :ךניינב

 הרוש סהירחא ,םיסוסו םיילגר

 תוטלופטק םהירחאו םיתשק לש

 .םימסוק םהיניבו תודחא

 400 תוחפל ךמצעל ראשה דימת ₪

 אל וליפא) .סוריח הרקמל ,בהו

 ליבשב סתסט ,סםוריח הרקמל

 (...רישע שיגרהל

 חוכ תא לידגהל דואמ יאדכ ₪

 ךכ רחהאו ,םומיסכמל סיתשקה

 .סימחולה חוכ תא



 סימחול תמוח הנבתש רחהאל ₪

 קזח אבצ רוצ ,ביואה תא הלגתו

 ותא ףוקתו םיליגר םימחול לש

 .ביואה טיסב תא

 לש הנטק הצונק שי םימעפל ₪

 דיל שממ םימסוק וא םימחול

 תשק חלש םתוא הלגתשכ .ךסיסב

 חוכל דימ ותוא רזחהו םהב עוגפל

 ופדרי םיביואה םילייחה ,יזכרמה

 .םתוא גורהת התאו ךירחא

 עיצמ צנזוק םימדקתמה סיבלשב ₪

 ףוקתלו ,הנגהל קר אבצ תונבל ךל

 .דבלב ססק ירוצי סע

 ..הירגנ ךירצ סיתשק רצייל ידכ ₪

 - הזה רודמה תא אל לבא ,בוט)

 (הח

 הצוחנ תוטלופטק תונבל ידכ ₪

 רציימש םוקמ הז היחפנ) .היחפנ

 (1...חוחיפנ

 סיסוס לע סימחול רציול ידכ ₪

 ידכ) .הוורואו היחפנ סיצוחנ

 קצבמ םינטק |סישנא | רצייל

 רודמב ונל לבא ,הייפאמ השורד

 (היפאמ קר ,הייפאמ ןיא

 ,םימדקתמה סינבמל עיגהל ידכ ₪

 םיננמה לכ תא תונבל ךירצ

 .םיטושפה

 וא לדגמ תונבל ₪

 לכ תא תונבל

 .םימדקתמה

 - הלועמ ססק שי שונאה ינבל ₪
 רתוי סהלש םיבלשה לבא ,תואירב

 ךירצ ,שדקמ

 םינבמה

 .םישק

 תדיח: לבקמ התא 4 בלשב ₪

 המישמו םינבמ אלל סימחול

 ומכ הנגה תמוח רוצ .תדחוימ

 סירבעמב סדוק ריבסה אינזוקש

 תא תולגל ףיקז חלשו ,םירצ

 ריבסה םג ץינזוקש ומכ םוקמה

 סיש ,תשק סוקמב לבא ,םדוק

 .םחול

 סאש עדוי אוה יכ) ...אובי ךשמה

 (...תוכמ לבקי אוה אובי אל אוה

 - 7% ן = = == ף י-ש קן \ =

 רודנורקב הדיגב
 רטומלרפ הנריא לש םיזמרה ךשמה

 :(פוה פאה פיה קניאוב קניאוב)

 6 בלש
 םשב הרוחב :רודנורק לש ךובמב ₪

 ,100| ס[ [255צז תא תשקבמ טק

 ירחא .תחתמ המוקב אצמנש

 :תויורשפא 2 שי ,ותוא וגישתש

 המנ) .אל - וא ,ותוא הל רוסמל

 יטסטנפ ,םמהמ ,םיהדמ ,עיתפמ

 (.ןיטולחל יופצ יתלבו

 רדנליוו לשטימ תא :סורק סקלמב ₪

 רג אוה ...םיריכמ רבכ םתא הזה

 .פולסב

 םעפה דוע וסנכית :פולסל ךרדב ₪

 .הרופאה תינוקרדה לצא רוקיבל

 ...שדח והשמ איה ברחה

 רוזחל רשפא פולסב רוקיבה ירחא ₪

 הבשחמב לבא ,סורק סקלמל

 םיבורקה תא רקבנ ואוב - היינש

 אל) שאר גניטנקב ןיווא לש

 .(הבוח

 לבא ,העדוה לבקל חמשי ןיטרמ ₪

 רתוי וחמשי שאר גניטנק יבשות

 .ונחנא סג) .הריב םסהל ואיבת םא

 (תיבח .דחא לכל גרבסלרק

 ...תרמוא איה המ תעדוי תרבג ₪

 לבא (...הלש עדיה סכתסמ הזבו)

 סא רתוימ הריבה סע רופיסה

 לש ברח  יתרוגל שי  רבכ

 !!רתוימ) .המגארק-סמיל

 (ברחה תא ול חק ,םחש !תחטבה

 !רדנוולא הדנוולא :סורק סקלמ ₪

 ...הפמב ושפחת

 רוחבה .סרואנטבו יילגאב ורקב ₪

 יםלוכל עירפמ 60201600 םשב

 .ותוארל וחמשי ןבליס לש שדקמב

 אוה הפיא םכתא ןיינעמ סאו ,הא

 יילגא לש קדנופב וקדבת אבחתמ

 (1הח לע וצחלת)

 ןוירשה תא ךרדב תונקל צלמומ

 .(נ סע 1 סטז 6

 תאצמנ םידמגה ךובמל הסינכה ₪

 .טומ-הלמ המורד

 !םידלובוק ,ןוירש ₪

 דוע הזכ חתפמ :תונחב הרדלקב ₪

 ותוא חתקינ ואוב זא) .סכל ןיא

 (...ונל היהיו

 2-ב בלשה תא רומגל רשפא

 סיכרדב הנופצ תכלל :םיכרד

 סינוקרדה סע סחליהלו תוירקיע

 תכלל וא ,(1דח6 וץצפחו) סינטקה

 ךרד רדנוולאל עיגהלו ברעמל

 סחייתמ םיזמרה ךשמה .ךובמה

 טושפ רשפא דימת) .היינשה ךרדל

 (...ותוא קוחמלו קחשמהמ תאצל

 לע .ברעמ ןוויכב רפעה ליבשב וכל

 יקלסור ואצמת רהנה | תחדנ

 םופסח'< תא הל גישהל שקבתש

 תרמוא איהש המ תא ושע .ןוסמה

 רפו'צו ןמז הברהל לכוא ולבקו

 (!קיטרא !המ) .דחוימ

 ליבשב הברעמ תכלל וכישמת ₪

 לכ תא חותפל ץלמומ .רפעה

 םסקה - ךובמה רוזאב תוביתה

 .הלועמ טושפ 30 000% 6

 (!רנידרוא הרטסקא)

 תחתפנש ךרד שי :ןובמה ךותב ₪

 סתינקש)  שלושמה התפמב

 םא .הבית שי הירוחאמ .(תונחב

 ,קולה רפסה תא םסכל ןיא

 לע םכל בותכ המ ולכתסת

 .1.אאוטסצמ, :םירועפל .חתפמה

 תא (תונקל אל ,ןקתל) ונקת וישכע ₪

 .ףדצה סע ברחה

 .רדנוולאב סתאו םידעצ המכ דוע ₪

 - אב אל אוה סאו) ...אובי ךשמה

 בונט היהי אלש !ןפלטי תוחפלש

 ,ול םיארוק ךיא ,אוהה ומכ

 (חישמה

 995 רבמטפס ,45 "ףיכו םיבשחמיי
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 .קורי קוריה

 ו ו וש
 >ישרההה-הח-החהה חה

 .בוט יכה .דואמ בוט .בווכ םיארנש םיכסמ -אזזא

 םירימחמה םינקתב םידמועה םיזנגד 4 לש החפשמ

 הנירק ןוניס ,150 9002) רוציי תוכיא לש םלועב רתויב

 ה/חרכומ ה/תא .תונימאו הגוצת תוכיא וה וה

 .ןימאהל ידכ תוארל

 .ךתבוטל .ךדש םיבשחמה קוושממ ודא ךסמ שורד
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 2% - השור תש 2

 .קומע לוחכהו

 מ"עב (1987) תוכרעמ קתעמ

 25 א"רגה 'חר :ביבא-לת

 03-6888658 .סקפ ,03-8889686 'לט

 ,3 יקסניטוב'ז 'חר :ןורשהו הננער :םיפינס

 .09-913655 .לט ,הננער ןוריג זכרמ

 ,רשגה תמוק ,רטנס ףוגנזיד :ביבא-לת

 .03-298740 .סקפ ,03-298848 .לט

 ,22 ןיקשיסוא 'חר :ןורשה תמר

 .03-54986056 .סקפ ,405802 0

 .02-586131 .לט ,ףרג-ןוירש :םילשורי

 לד 17 ילא אנט
 = = וז =

 עבצ םעךסמ



 = = ה
 בועחמ םע ץיקה תא םכל םיררשימ ותעלמ תשערב

 .תמדקתלה ק6| תיגולונכשב הידעיטלומ ו\וזא

 :ללוכ בשחמה |

 ,םינבומ םילוקמר ללוכה :תידימיטלומ זראמ |
 הרשי השיגב 41010 תאיצי
 .תילטיגוד הגוצתו ,םינפלמ

 ק0] תיגולונכטב 6 :ישאר חול
 תמדקתמה היגולונכטה)
 .(6-ה םוחתב רתויב

 6 :דבעמ |

 512 דע הבחרהל ןתינ % :ןומטמ ןוכיז |

 8 :ימינפןורכיז

 | 2018, 5.25" ו[ םיטקסוד ןנוכ |

 1 448 3.59 :1זםיטקסיד ןנוכ |

 .2-ל רז םז]5 אחז סם ממ :;וקב
 .םיחישק םיטקסיד

 | -ו ,תיליבקמ 1 ,תוירוט 2
 .יוגיה תודיל

 0.28 0/.5ה |4" אדא :ןסמ
024768 

 (1500-9002. א1-]ז)

 | |  ללוכ םד-32\4000-אז

 :תואיבי

 ךסמ סייטרכ
 \ . הבחרהל ןתינ ,ןורכיו 8 |
 | .2א18 דע |

 \ .םישקמ 1 :תדלקמ |

 5. ודו :לוק טיטרב |

 .הלופכ תוריהמ איס-א(כאו ןנוכ

 תנכות * חטשמ * 1.0 ;רבכע |
 .רויצ |

 : 85 2 .תלעפה תכועמ
 תונולחי/ זס 1
 .תירבעב הדובע תוצובקל

 .רתויב םדקתמה "םישילאָיי :טוריו יטנא |

 | 44%18-3 .5יי .אוזא םיטקסיד 10 |

 | .באומ - 5.255 .אוד א םיטקסיר 0

 .3.5"-ו 5.25" סיטקסיד ןוסחיאל תבלושמ אספוק |

 3 לש הפוקתל םיקחשמו יפקיה דויצל החנה 0%
 .בשחמה תשיכר םוימ םישדוח |
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 לבגומ תומוקמה רפסמ
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 זז א

 | חייט 5844 מייעמ ללוכ ריחמה *

 קתעינ יש תורו 5 הא
 היתעהל ןתינ ג צר |

| 

| 

 דגלב ישארה ףיעטבו קתעמ תויונחב עצבמה יריחמ

 ,םייעב (1987) תוכועמ קתעמ

 ,25 איירגה יחר :ביבא-לת

 03-6888917 ,סקפ ,03-6889666 יליט

 :םיפינט
 ,3 יקסנוטוביו יחר :זטנער

 09-913655 ילט ,ןוריג וכרמ
 03-5405802 ,יכט ,22 ןוקסושוא וןורשת תמר

 ייףיכ| םיבשחמייב בשחמה תא שונרל ןתינ
 04-450222 ,תוגוחו

 03-6701245 ילט - 67 קילאיב יחר ןג תמו
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 : / ו 1 ידי עמ

 / א ו . 0 יו

 | / 1 | י. , ובי 2 . מוח ד

 םייפרגה םילילמתה ידבעמ םינוש המב

 סילילמתה ידבעממ תונולחל

 !05 לש םיילאוטסקטה

 ו ו ₪

7 / 

 ד

 ליט ןונמא רייד

 םילילמתה ידבעמ

 סיילאוטסקטה

 צראב ₪60-ה ישנא ךליאו 1981 תנשמ
 םילילמת ידבעמל | סיליגר ויה

 .דבלב טסקט לע םיססובמה

 - ויה הלאכ

 ידבעמ ןיבמ ץולחה ,ושסא5ז א ₪
 ;תילגנאמ יריוגמיהו ,םילילמתה

 (תירבעל תילגנאמ) ייןייטשנייאי ₪

 ;בוטל רוכזה

 רקיעב שמישש (ןבל לוחכ) ייב-אי ₪

 ;נשחוממה דרשמה יכרוצל

 ,(תירבעל תילגנאמ) עספסאווז ן, ₪

 םילילמתה דבעמ אוהש

 ;,יעוצקמה

 לוחכ) (0דאד םילילמתה דבעמ ₪

 לש תיחכונה ותסרגל דע ,(ןבל

 .תונולחה

 וויהש םילילמת ידבעמ סג ויה ₪

 דבעמ ומכ ,תללכומ הנכותמ קלח

 .ק6 ובלקה לש םילילמתה

 שומיש השענ הלא םילילמת ידבעמב

 ךא ,ילארשיה סיקסעה סלועב בר

 יינייטשנייא" םולילמת ידבעמב

 ותסרגב דחוימב) אד -ו

 םג ושענ (תישפוחה |תירוביצה

 .םייכוניח םישומיש

 הלא | םילילממת | ידבעמ
 ,טסקס תביתכל ושמיש
 םיתעל ,תואלבט תריציל
 חסונ ןגסטמ ובש ,א/1₪000:8-ל
 צבוק םע בתכמ לש יטרזנטט

 ישיא בתכמ ןיעמ תריציו תובותכ
 .ןעמנ לכל



 דבעמ ומכ) םילילמת ידבעמ ויה

 ושמישש (ק6 ובלקה לש םילילמתה

 .תובותכ םע תוקבדמ תריציל םג

 רשפא םילילמתה ידבעממ קלחב

 תרושקת יכרוצל םג שמתשהל היה

 הבוטל הטלב ןאכו ,ינורטקלא ראודו

 דד לש ותוחכונ

 םילילמתה ידבעמ

 תונולחל סייפרגה

 סלוע לא תונלחה לש הסינכה

 ,םינש 5-כ ינפל השחרתה הנכותה

 .שולש-םייתנשכ ינפל הרק הז ץראבו

 לש םייפרגה םילילמתה ידבעמ

 ,תומלוע המכל וסנכוה תונולחה

 םקלחו םישדח סקלחש

 סלוא ,(תרושקת ומכ) םישדח-םינשי

 .רתוי הבר המצוע ילעב סנה

 םילילמתה ידבעמ סה המ

 ותושרל םידמועה םסייפרגה

 ילארשלה שמתשמה לש

 !תונולחב

 סילילמתה דבעמ הנושארבו שארב

 קלח אוהש תפתאמו וותוזמה

 .תיטרדנטסה תונולחה תליבחמ

 תוטשפב ןייטצמ הז םילילמת דבעמ

 אוה םיתעל םלוא ,תיסחיה ולועפת

 ,םימושיי רפסמב ותמצועב עותפמ

 תוירושיקה תלוכיב דחוימבו

 ךכ לע ביחרא) .ולש תחתופמה

 .(ךשמהב

 לע רצונש רחא םילילמת דבעמ ₪

 דוביע תליבחכ טפוסורקימ ידי

 ואסאט אוה תמדקתמה םילילמתה

 אוהש ,סאשס 6.0-ו 2.0 תסרגב
 לש 07708 | תליבחמ | קלח

 שמשת וז הנכות .טפוסווקימ

 םילילמת דבעמל המגדהכ ךשמהב

 .דחוימב חלצומ יפרג

 לע רצונ ,ןבל לוחכ דבעמ - שגד ₪
 א?הו ,יסיבשחמ ןויכ תרבח ידי

 תונולתה תא יהרייעש הרבחה

 הנווחאל) .תירבעל תונוש תואסרגב

 6084. סח סע םג ןכ התשע

0). 

 תא וחתיפש ריבד צוביק ישנא ₪
 לש הסרג הנורחאל וחתיפ ,(ד אד

 הסרגהו ,תונולחל הז םילילמת דבעמ

 6סאוק(דמאדיסנכב הנושארל הגצוה

 .ןורחאה

 ןושארה סלועה
 = םידבעמל חתפנש

 .יפרגה םלועה אוה

 ונתלוכיב שי התע |
 .תונומת בלשל
 -קלחכ תונוש

 ..ךמסמהמ

 ובלקה םג ,ביבח ןורחא ןורחאו ₪

 הסרגו ,תונולחל הנכות תסרג רצו 65

 תועובש רפסמ ינפל הגצוה וז

 ישנאל המגדהכ ,יקסניול תללכמב

 .ךוניח

 % + ו - - + 7 |
 1 . יי ל" ו ' או \₪ ה ' | 8
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 4" לקפה

 ידבעמ ,תונושה תויצפואה תורמל
 יקסעה קושב סיטלושה םילילמתה

 .שגדו ושסאש סה יכוניחהו

 סידבעמה סינוש המב
 תונולחה לש סייפרגה
 ילאוטסקטה סלועהמ

 ספ לש

 םידבעמל חתפנש ןושארה םלועה

 ונתלוכיב שי התע .יפרגה סלועה אוה

 קלחכ | תונוש | תוגמת | בלשל

 ןכומ ןקלח ,תונומתה .ךמסמהמ

 61.ן<-המ תונומת בוליש ומכ) שארמ

 לש תונומת רגאמ אוהש אאז

 ידי לע השענ ןקלהו (תונולחה

 ייעבצה תשרבמ" תרזעב שמתשמה

 סאד ,תונולחה לש

 .סימוד םימושיי וא כח גוצא6ס

 ,תויטטס תונומת לע ונרביד התע דע

 :ולאשת יאדווב םלוא

 תויצקנופ בלשל ןתינ םאה
 - ןוגכ ,ךמסממ קלחכ תופסונ

 - זהיצמינא

 יתייה | .תיבוח איה הבושתה

 רפסמ ינפל םיבשחמ | תכורעתנב

 סגדוה הבש הכורעתה ינגב סישדוח

 םיבלשמ דציכ יתיארו סאפ 0

 ךמסממ קלחכ ןטק היצמינא ןוטרס

 ידו לע ,ותוא םיליעפמו ,\/0אוכ 0

 כסשטפעמ ) רבכעה לע הביחל

 למסמש (100₪) סלצה לע ,(ס6א

 .טרסה תא

 - זהקיסומו לוק

 םיטילקמ ונא .ןכ - איה הבושתה

 ,ןהפווקימ תרזעב ילוק בוק

 תונושה תונכותה תחא תועצמאב

 תונולחב הטלקהב תוקסועה

 םיטפשמ המכ ןב רוביד :תוריהז)

 יפכ ,600%א-ל עיגהל תוריהמב לוכי

 אשונב ייתונויסינ ךלהמב יתחכונש

 ּ (הו

 ייהפסוהיי טירפת תרזעב ,ןכמ רחאל

 וא ,זסמס-ב ייפסשאסייו  ייסבעייו

 ייטקיבוא תפסוהי' ייהכירעיי תרזעב
 ונא ,ותפתמש שאוזמ-ב 50אפ -ו
 בוקה לש למסה תא םיפיסומ

 וליעפהל רשפא בושו ,ךמסמל ילוקה

 .רבכעה תרזעב ךמסמה ךותמ

 הקיסומ יצבוקל אורקל םג רשפא

 .םעימשהלו סינכומ

 1995 רבמטפס ,45 "ףיכו םיבשחמי



 - וטסקטב םיעבצ
 טירפב :הזמ טושפ רבד ןיא ,ןכבו

 תחא | ,שסאס-ב "ות" ייבוציע"
 םיעבצ תבית איה תוללגנה תוביתה
 טסקט יעבצ רוחבל תרשפאמה
 ..וננוצרכ

 הספדה סיפדהל םיצור םאש ןבומכ

 םוי תבוסמל הנמזה ,לשמל) תינועבצ

 תספדמ ילעב תויהל ונילע (תדלוה

 ויד תקרזה תספדמ היוצרו ,תינועבצ

 .תינועבב רול תספדמ וא תינועבב

 ינפמ ,םייפרגה םילילמתה ידבעמ

 תוסיפדמש תויפרג תונכות םתויה

 דואמ תיטיא הרוצב םידבוע ,לססי5

 בוט םידבועו ,הכיס תוספדמ םע

 .רזילו ויד תקרזה תוספדמ סע דואמ

 תוצלאמ תונולחה תונכות

 תא שוטנל וישכע ונתוא

 ןמעש הכיסה | תוספדמ
 ₪005 :תפוקתב הפי ונדבע
 ,םיילאוטסקטה םידבעמהו
 תניחבמ ןה המרב תולעלו
 תניחבמ ןהו דויצה

 לע תוביהרמה תואצותה

 לבקל תורשפאמה ,ךסמה
 לש המרב תואנ תודובע

 .סופד תיב

 תודחא םינש ינפל דעש  ,תודובע

 תונחת וא סופד תיב לש דויצ ושרד

 וא | 5שַא ומכ) תויפרג הדובע

 דויצ ושרדש 5.160% 5

 תולוכ: ,(5100,000-ל 50,000 ןיב

 וא) שא 6486-ה לע עצבתהל םויכ

 עיפוהל ולחהש םייתיב םימויטנפ

 20005-כ וריחמש ,(הנטקה ונצראב

 .דבלב

 תנומת וא | ךסמ-תונומת
 - זליעפה ןולחה

 לע ןושארה רמאמב ונרבסה רבכ

 ןתינש תונוחה לש תוירושיקה
 .תאז תושעל

 קיתעת קאזאד56855א לע השקה

 ( 011קפס0הפְכ) ייחולייל ךסמה תא

 ותוא | קיתעהל רשפא | סשמו

 קלחה תא רוזגל ,ייעבצה .תשרבמייל

 ךמסמל בוש ותוא קיתעהלו שרדנה
 .04575-ו ייהכירעיי תרזעב וצסאמ

 אד%6הממא לע [
 שיקנ

 4 4 4/4 6 95 עי

 ,בושו ייחולייל ליעפה ןולחה תנומת

 ךמסמב ובלשל לכונ ,םדוקה ןונגסב

 .ווסאס

 - וסיבשחמ ןיב תרושקת

 השענ ,ארוק ינאש תורפסה יפ לע

 יכרוצל בר שומיש סאְמ-ב

 .סיבשחמ ןיב תרושקת

 לע הטילשו סינוש םיטנופ

 - זטנופה לדוג

 תבית תרזעב םילוכי ונא התע ,ןכבו

 ןה סינוש םיטנופ ףילחהל םיטנופה

 הדימב ,ףסונב .תילגנאב ןהו תירבעב

 ןיקתהל רשפא דימת ,סםיצור ונאו

 ד א

 םיטנופ

 .םייזעול

 ןהו םיירבע ןה םיפסונ

 הלק איה טנופה לדוגב הטילשה םסג

 , %08א₪2-ב רתוי) תיסחי הטושפו

 תוחפו ,םירפסמ לש הלקס שי הבש

 ונא הבש ,הטמאמשאֶ אמת-ב

 .(טנופה לדוג תא סיניטקמו םילידגמ

 שמתשהל ןבומכ יוצר

 ךאונת ךצקמ םיטנופב

 לאמש | דצב - םינמוסמה

 לע םירמוש רשא ,11 ןמיסב

 המ) - שצפזאצס תנוכת

 המ הז ךסמב האור התאש

 ןבומכ .(הספדהב לבקתש

 לש לדוגה תבית תרועבש

 םילדג לבקל רשפא טנופה

 .סיטנופ לש םינוש

 אוה ףסונ טלוב ןורתי

 תולתהמ תוררחתשהה

 חתופש ירבעה קויגב

 םיירבע םייטנופ תריציל

 ידבעמבו 005-ב

 םילילמתה

 .םילאוטסקטה

 לייוחב בשחמ שוכרל םילוכי ונא התע

 סיליללמתה ידבעמב | שמתשהלו

 בותכלו תונולחה לש | םייפרגה

 סיטנופה .ששח אלל | תירבעב

 לש הנכותב םיאצמנ | םיירכעה

 שו .בשחמה תרמוחב אכלו תונולחה

 תמועל םיירבע םיטנופ לש עפש התע

 .םס5 לש יטרדנטסה טנופה

 05 -ה םלועב םגש ,רוכול שי

 טנופה לדוג תא תונשל היה רשפא

 ,(ןייטשנייאב 5-ו ,17 ,10 לדוג לשמל)

 ידי לע התשענ וז הלועפ םלוא
 הלוכ הרושה לע הלעפו לגרס תפלחה

 .םידדוב סיוות לע אלו

 תונורתיב קוסענ אבה רמזאמב
 , טמא משש /שןךמא לש תונורטחבו
 .וסאש-ו שגד

 ו ..- =

 לרב תיב תללכמב םיבשחמל הצרמ ןכו ,יאמצע ץעוי אוה ליט ןונמא ירד
 .אויתב יסיצוביקי" רנימסיו 'תויפלתי תוללכמבו ול רפכב



 ,תישאר .םעפה רצקמ ינא םיסויזלצהו ץיקה לגרל

 םירפס ,םישדח םירפס הברה תכרעמל

 והשימ שי סא .רודמה תא

 בותכל םיאתמו לגוסמ אוה יכ רובסה םסיארוקהמ

 סע רשק רוציל שקבתמ אוה ,הלא םירפס לע הריקס

 [ך 202869 חו .טוונ 6.1

 ועיגה

 תורטעמ םהיתונומתש

 ולא תורוש בתוכ

 הוו
/ 

06 
 חוטב דעצב

 רנסיליר ודורט :הבתכ

 ארופש לכימו דוהימע רהז .ומגרת

 .1995 ,הילצרה ,ימע-דוה תאצוה

 ,םינעוצקמל דעוימ הז רפס

 הלאל וא) ןוילעה ןורישעל

 (וילא ךייתשהל םיצורש

 בשחמה י?שמתשמ | לש

 תונכות לכ תא םיליעפמה

 הרוצב 1670501( (6

 .ךכל רבעמו ,התואנ

 דעוימ  רפסה | :תורחא | םילמב

 רבכש הלא ,םכימדקתמ סישמתשמל

 תאו 61 5 תא ,\ץסזש 6 תא םיריכמ
 תא ביכרמש המ לכ - קסוע6סז קסוחו 4

 רתונ אלו - טפוסורקימ לש ידרשמיה

 :תבותכב

 2 ₪: יז |

 | רך 01
 םימזקתמ סימושיי 1

 לכ לש תוירושיק עצבל אלא הל
 תחאשכ ,ןלוכ הנלעפתש ,תונכונה
 .הולנשה תא המילשמ

 ,םיבשחמה ירפסב שדח בלש והו
 ןתואש תונכותה לש רד? המודב
 לע רבוד סעפ סא .גבוימ' אוה
 ירה ,ךירדמו הנכות ,ךירדל' ו

 לש יהליבחי לע רבודמ טויכש

5 
 ןספה אואפסהאו
 תילגנא-תיובעה הסריול

 רוש ₪ ב ומ
 שוא יה

 קשה ואפס חן

 תירגעה הסריגב

 תחאש תונכות תכרעמ - סימושיי

 .התוער תא המילשמ

 תוקוקז תונכותהש ירה ,ךכש ןוויכ

 לש תיסיסבה המרב הכרדהל קר אל

 ,המצע ינפב תחא לכ ,הנכותה תרכה

 :רתוי ההובגה המרב םג םא יכ

 םישמתשמ סתואל הכרדה

 תא בלשל םיצורה םיינעוצקמ

 והזש ינמוד .תחאכ תונכותה תליבח

 תירבעב וגוסמ ןושארה רפסה

 .בלושמב תונכות רפסמ ךירדמה

 ןויד תונועט ליעל ורכזוהש תונכותה

 ריעהל קר ינוצרב ןאכ ךא ,ומצע ינפב

 לש השוחתל יל סרג רפסב ןווע יכ

 דצמ יתשפת אל - הבורמ תשפתי

 הבורמה שומישה ,ינש דצמו ,דחא

 תא ריכזמ סייוטנה םיצחבו סיכסמב

 היבנדנופסרוקב דוקיר דומילי ;רפסח

 .יסילק םידעצ 700-ב

 דמלל ןתינש המל לובג שי ,רוציקב
 תא סיגדמ הז רפסו ,הכרדה רפסב
 לש | היצנגילטקאה ףס תאלעה
 הריכומיה לש יסאלקה דיקפתה
 ,העוט ינא םא יל ודיגת

 1995 רבמטפס ,45 "ףיכו םיבשחמ"
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 :םיעוציב רופיש

 וליט דא :רבחמה
 רומילימ :םוגרת

 סוקופ :האצוה

 בתכנש רפסמ םוגות) 1994 :הנש

 (1993 תנשב בייהראב

 סא סירמוא םתייה המ
 ,ףוזיש ןמש םינוק םתייה
 ףוחב ותוא םתיסינש רחאלו
 וניא אוהש םתשגרהו םיה
 רכומה לא םתאב ,עיפשמ
 םתאש המ ול םתרמאו
 :הנוע היה רכומהו ,םיבשוח
 םיאתמ אל ףוזישה ןמשי
 ז.צראה יאנתל

 םיילענ םתינק ול םישוע םתייה המו

 םתיליג התיבה סכעיגהבו ,תושדח

 ורצוי ןה ךא ,תוחונ םיילענה סנמאש

 זםייתנש ינפל רבכ

 וננפלש רפסב בצמה אוה ךכ

 .טקסידב ותוא תוולמה תונכותבו

 :איה רפסה רבחמ תמסיס

 טפוסורקימש תונכותה"'

 .י"תונולחייב ןתוא לולכל

 החכש

 םולגה ןויערה לע קולחל ןתינ םא םג

 ךכב ומע קדצה ירה ,וו המסיסב

 המכ תרדענ 'תונולח* תנכותש

 שמתשמה לעו ,םייסיסב '[!זו!וזושפ'

 הז רפס .ומצעל םתוא ןגראל ייטרפה

 .הז ךרוצ לע תונעל דעונ

 תונכות תליבח איבמ רפסה
 יךי לע ורבוחש 5ח3ז6וז הז6

 דצהו ,םינוש םיתנכתמ
 תעדלש ,אוה ןהבש הוושה

 תונכות ןה ולא רבחמה
 .בשחמ לכ לע תויחרכה

 ,תינורקלע םיכסמ ינא ןאכ דע

 תא הז רפסב תוארל ןתינ וז הניחבמו

 ךירדמי לש רפסה לש יעבטה וכשמה

 אלא | תוישפוח תונכותל טוקופ

 ביעוציב רפשל דעונ םדוקה רפסהש

 יחכונה רפסה דועב ,005-ה םוחתב

 םוחתב םיעוציבה תא רפשל דעונ

 .'תונולחיה

 1995 רבמטפס ,45 "ףיכו םיבשחמ"

 ירה ,הלא ןוימד-יווק תורמל ,סרב

 תונכותהו םירפסה ןיב קחרמהש

 ןלחש ןמזה ללגב קר אלו ,לודג וניה

 ינושהו םירפסה ינש לש םתעפוה ןיב

 ללגב אל ףאו ,הלעפהה תכרעמב

 שמתשמה לש רתוי לודגה סוכחתה

 .יינרדומיה

 רתו: עדומ ינרדומה שמתשמה

 ,םי- ₪885-מ םיצבק תדרוה .תלוכיל

 608666 לרוטילקת לע עמש אוה

 הז ומכ ,לשמל) תונוש תורבח לש

 אוה לכל לעמו ,(יהנכות ירגאמ' לש
 ירגאמ ךותמ םיצבק דירוהל עדוי

 .טנרטניאב עדימ

 הנוקה ,ןכ לע רתי

 יושע רפסה תא

 רבטהמ תונהל

 םיטירפתה

 ךכבש אלא ,תירבעב

 ונורתי םייתסמ
 .רפסה לש טלובה

 ,זחנתפב רומאכ

 סע  דחי | ,רפסה

 טיהל תויהל לוכי וניא ,תונכותה

 :תוביס יתש לשב

 תונכות לע עדימ קפסמ הוה -

 תוננ :בשהמה סוחתב) יתונשוימי

 .תובוט ןהש םגה ,(םייתנש הנש

 ןניאש תונכות לע עדימ קפסמ אוה -

 .תירבעה תרבוד ונצראב תודבוע

 הגיא הנכותה' :בותכ 48 ימעב ,לשמל

 .תירבעב סינפוג הגיצמ

 הטחוסז ,רעצבה הברמלי :81 ימעב

 סיוותב הדובע תרשפאמ הניא

 יסיירבע

 הניא הנכותה !בל סישי :72 ימעב

 .'תירבעב הכימת תללוכ

 .בל יתמש

 ינרדומה שמתשמה

 תלוכיל רתוי עדומ

 585-מ םיצבק תדרוה

 לע עמש אוה ,םי-

 ז1₪1:06% ירוטילקת

 .תונוש תורבח לש

 ףאו ,יטוקופי לש התמשא וז ןיא ,ןוכנ

 .ואקירמאה רפסה רבחמ לש אל

 ועמש םשו ב"הראב ובתכנ תונכותה

 לש שדוקה ןושלכ תיובעה לע

 תירבעה לע ועמש אל ךא ,8וע|6-ה

 המ .בשחמ סיליעפמ הבש ןושלכ

 ,וז היעבל בטיה עדומ ינא .תושעל

 'תויפולהי תונכות רפסמ יתושרב ןכש

 ןהו ,רפסב |תועצומה | תונכותל

 .סימוד תונורסחמ תולבוס

 ,ןתינש וא ,ךירצש רמא ימ ,סלואו

 ותוא סגרתלו יאקירמא רפס תחקל

 זאוהש תומכ תירבעל

 םיצמאמ התשע תכרעמה | ,ןוכנ

 ןייע ילארשיה קושל ומיאתהל
 לע ירפכיל ידכ ךכב ןיאש אלא ,(ןלהל

 ןיאש לארשיב תונכות תצפה

 ,החולס .ילארשיה קושל תומיאתמ

 .ירבעה

 ןוויכמ יתבזכוא ןאכ ,ןוכדעל רשאבו

 :הנוש

 לבא ,יהפש השק - תירבעיה דועב

 רופישל רזע-ילכ לע םידמול תוחפל

 םסג וז הניחבמו ,בשחמה יעוציב

 הבושח אל םא ,הבושח תילגנאה

 תונשוימ תונכות תצפהש ירה ,דואמ

 .הרפכ וילע ןיאש אטח ייניעב תיארנ

 תונחתב ושפחת םא

 טעמכש ,וארת 885-ה
 םינוכדע םנשי טוי ידמ

 דועב ,םישודיחו

 עיצמ ונינפלש רפסהש
 .יןקו'י םע תונכות

 קגוח| תנכות :המגודל

 עודמ ךא ,תניוצמ איה 5)וסק םזס

 101 תסרג תא תקוושמ סוקופ

 השדחהנ הסרג תא אלו תנשוימה

 הלודג םג ךא ,רתוי הקוחהו) רתוי

 סוחדל רשפא יא ךכ לשבו ,רתוי

 תונכותה םע דחי דחא קסידב התוא

 !(תופסונה

 וז הנכות לש םיכסמה דכול ,ןוכנ
 איבהל המל ךא ,'חרכהי תניחבב אוה
 ,יתנשוימי הנכות ארוקה ינפב
 סחיב המו ?!הבוט איהש םגה
 רבכ תמייקשכ ,4.06 הסרג \/וח?1ק-ל

 סיבר םירושיכ הל שוש 5.6 הסרג

 :;היובמ איה) !רתוי

 ( ווק :[/רצ וש רצ .וא1ח2וק.6סהה /



 םיניינע רפסב :תאצמ תאו לכ תורמל

 המודו ,םהל עדומ יתייה אלש םינוש

 רפסה לע רתווי אל םיבשחמ בבוחש

 םא תושעל ביטיי יכ ףא) ונינפלש

 .(רתוי תומדקתמ תואסרגל גאדי

 ץעיימ יתייה ,יתוא םילאוש ויה סא

 גוס ותואמ ,'תונולחיל תודעוימה

 ןה ךא) לולכל יהחכשי טפוסורקימש

 שי ןכ לעו '95 תונולחיב הנייהת

 .(זרדזהל

 טלחהב איה ק]טקא[ח 2  ,המגודל

 סג .(1טסח תסהזזו סג רשפאו) תצלמומ

 ךסק20 לש התפילחמ) \צוה וז

 אצמיהל הכירצ ,(ייסודה רפסב

 שח- תא חוכשל ןיאו ,הז ןיעמ רפסב

 .(הגוסמ תונכות וא) 1ח518|]

 95 תונולחיל םיניתממה םג ,רוציקב

 קושב הרוקה תא ןוחבל םיכירצ

 ילכ תא אוצמלו 5ההז6שז6-ה תונכות

 יפ לע .םהל םיקוקז ךכ לכש הדובעה

 בערה תא דמלל בטומ :עודיה רופיסה

 ול קפסל רשאמ םיגד גודל דציכ

 .סוי ידמ םיגד

 ונצראל  םיאת:יש רפס | בותכל

 תומיאתמ | תונכות וב ואבוישו

 תולויועלמ

 תנכותב הקיפרג
 /ופוס

 יקסבוקלוו יבד :רבחמה

 ןורוד רמתיא :סוגרת

 טוקופ :תאצוה

 בתכנש רפסמ םוגות) 1995 :הנש

 (1995 תנשב בייהראב

 אלש ימל ,(?1510) ויטו תנכות

 רצייל התרטמש הנכות איה ,עדוו
 ירטצ" אל | ,םייפרג םימישרת

 יכ ,ןלש רויצה ןורשיכ תא אטבמש

 יטמיכס ןפואב אטבמה 'סישרתי סא

 הנבמ :ןוגכ ,תיפרג הרובב ןויערה תא

 רדח לש רואית ,ךוניתה דרשמ

 .דועו שקובמ

 גוסמ איה וז הנכות
 ישנאש תונכותה
 לכ םסימק טפוסורקימ
 :םירמואו רקוב
 אל ונחנאש הו ךיא
 הנכותה תא ונאצמה
 ..וזה

 בתכנ רפסל אובמה ירבדב
 לש יסיסבה | ןויערה יכ
 בשח אל דחא ףא' - הנכותה
 רבכ ,השעמל ךא .יסדוק וילע
 הקיפרג תונכות רבעב ויה
 (ןבורב) ןהש אלא ,הז גוסמ
 .םידליל ודעונ
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 לכ ומכ ,ןהלש עוציבה ךרדו תורדגומ

 תמישר סג ,בשחמב הכרדה ירפס

 ירוקמ ןויער .םייתריצי תונויער

 .יתריצי אוה הייפואש הנכותל צוחנו

 ףאו ,תניוצמ הדובע השע סנרתמה

 איה \/ס 6 ןלילמתב ותטילש

 לסניטס םגרתל המל ךא) המישרמ

 .(!יהנולבשיב

 ,טמחשה קחשמ םסגדומ 282 ימעב

 הקפוס אל וז תינבת ונרעצלש אלא

 .רפסה תא הוולמה טקטידב

 םניא םידליל סירואזונידה

 תונכות ,ליעל רומאכו ,םיענכשמ

 ,(תבשחמ לש 'ןגלב' :ןוגכ) םידליל

 רבג ןאכש אלא) רתוי תוענכשמ

 םידלי ןמאל ןוצרה ירוחאמ דמועה ןויערה

 .(רלזיוב בורש | אוה ויטו

 סניאא שנ

 ונא לארשי לגד וניה ומצע רפסה ןכ | לעו ה

 תמישרב | עיפומ | ןכש ,רתויב *תוכיא | ;גה:טתפה | תנכות

 ,סתסה ןמ) םילגדה לש בוליש וב שי 'תונולחי סע תקפוסמה

 א*ה ודוהש ינפמ .םהל המיאתמ הניא
 הארוה תקידותמ

 רתוי בשחמ תמצעמ | | רייצל םתיסינ םא

 דוע שיו ,(..הבושת | טרופמ רואית ,הבוט | גהו-חחופו-ב | והשמ
 םינטק סיניינע המכ ,תומישמ לש לע םיעדוי חטבל םתא

 תוינבתה הנבמב ךסמ-תודיכל .רבדמ ינא המ
 .יתנבה אלש

 תא קוידב תוארמה | \- ומצע | רפסה

 עיצהל ןתינ ,ןכ ומכ | ךירצ וילאש בצמה | ןכש ,רתויב יתוכיא
 הנכותה | יחתפמל .ןוכדיעו עיגהל לש בוליש וב שו
 ,ןוגכ) סירופיש המכ הארוה תקידותמ

 ללוחל תלוכיה טרופמ רואית ,הבוט

 הקיפרג - ועיה ,תיטרפ תינבת | ךסמ-תודיכל | ,תומישמ לש

 וילאש בצמה תא קוידב תוארמה
 .ןוכדיו עיגהל ךירצ

 םישדוחב אףראב | בתכ) | רפסה

 תוארל ולכותש יפכ) סינורחאה

 ,( קוטא-זו תנכותל תודוח - םיכסמב

 תומישמ רבלמ ,ללוכ וב קרפ לכו

 םינוכדע יכ חינהל שי ךא ,(תירוטקו

 וו האלפנ הנכות לש  םירופישו

 .דיתעב ונל םייופצ

 הבוח רפס :ץרמנ רוציקב
 .הבוח תנכותל

 1995 רבמטפס ,45 "ףיכו טיבשחמ"

 בון 1

 זי
 7 \ \ וו 1

2 

2 | 
" 

 ו
\ | | 

| 

. 

1 

 \ 1 | לו

 ו
 רווה
== 

 | ו |

: 3 

.\ 

 ה ו
 + \\ ו



 - - ₪- 77 ש-א - - - . - . +- [ רק

 א-ה ₪ ייפ . - ה -ש ד

. , 

 = עי . -

 | זוזח|חזו| - 5 9 קאוקב

 הידמיטלומל אובימ

 הידמימלומ ימוועיי
 "5 ןוליבב"ב
 אנט לאול

 ו הבתב

 םיבטנחמב

 הידמיטלכומ לש םושיי  גצוי
 הב שומישנה ךרד - םייטניא

 ינוידבה-עדמה תרדסב תוניצס תריציכ

 ןיענ איהננ

 "שדחה רודה

 5 .ןוניבב" (ב"דמ)
 - םיבכונ ןיב עסמ"ל ךשמה
 .(578 דאמא- אמאד את גדזסא)

 לאכימ היה הרדסה | הגוה

 תא 1970-ב הנבש ,יסקנייזארטס

 .הרדסל הלילעה-יווק תאו טירסתה

 ומיכסה ,ךורא סיעונכש עסמ רחאל

 תא - תונקל התאמת ינפלוא

 ודימעהש ביצקתה ךא ,טירסתה

 ןטק היה הרדסה תקפה תושרל

 סיקרפל לבוקמה ביצקתהמ הברהב

 ."םיבכוכ ןיב עסמיי לש

 יסקנייזארטס תא דימעה הז בצמ

 :הרדסה תקפה לש השק בצמ ינפב

 ללח תוניצס הרזסב ויהיש ךירצ

 סיקוחר םיבכוכ לש םיפונ ,תוענכשמ

 ביצקתב ךא ,םימישרמ תויללח ייצו

 .דואמ ןטק

 היה אצמ יסקניזארטסש ןורתפה

 :םיקלח ינשמ בכרומ

 םיטרפב %מקל רוחב אוה ,תישאר

 ,עקרה תא סירצויה ,םיחינוו םינידע

 הניא העיפומה ללחה-תנחתש ךכ

 תוארל ןתינש ומכ ,םיטרפב חרישע

 ."םיבכוכ ןיב עסמייב

 תרבחל תונפל היה ךירצ ,תינש

 ,() תסטאפהדסא 6

 .הרדסבש ללחה יפונ תריצי ךרוצל

 1995 רבמטפס ,45 "ףיכו םיבשחמיי

 לש הנפהמ הרצי ץז תרבח

 תקיפרגנ רוטצקה לדנב שממ

 היזיוולטב בנחמ

 .(60 אוק מת 68 1165 - 66)

 תימנידו הריעצ הרבח יהוו

 תקיפרג תא איבהל תפאושה

 תלוביה לובג הצקל בטנחמה

 ועומיש ךות ,הלטנ

 .תיסחי םילוז םיעצמאב

 ,(2420צ1 08 )

 ,1 תרבח יגשיה תא שיחמהל ידכ

 ,םימוד םיעטק ינש ןיב הוושנ

 ,'םיבכוכ ןיב עסמ" ךותמ דחאה

 :'5 ןוליבביי ךותמ ינשהו

 רפסמ עיפומ "םיבכוכ ןיב עסמייב

 הרוצב וידחי תוענה תויללח לש ןטק

 לכ ,רמולכ ,וול סחיב וז האופק

 ינפ לע דחא שוגכ תפלוח הצובקה

 .עקרמה

 ןתינ "5 ןוליבביב ,תאז תמועל
 ינפ לע טיישמ תויללח יצ תוארל
 :עקרמה

 (תואמו תורשע) תויללח דואמ הברה
 תוענ תויללח | ,ףעיב | תופלוח
 ,םינורמת תועצבמ ,הנוש תוריהמב
 ונכיחש יפכ תוארנ ןה השעמלו
 .הארויש לודג תויללח יצמ סיפצמ



 תובכרומ תוניצט רוציל ידכ

 .5 ןוינבב חומייק [הונ יפב
 24 לוט ףסואב ₪ תטנמתשטנמ

 תרצותמ הנימא יבעחמ

 םיניימצמה ,6סזוווסססה=

 ןכו םהלש תויפרגה תולוביב

 16 .םהלט לילצה תלוביב

 םיליכמ הלא םיבטנחמ ךותמ

 יפרג ץיאמו 3288 לש ןורביז

 סיטרב ,ףסונבו ,ץטפוסא גוסמ

 /וסשס דס 9ד8 גוסמ יפרג

 .אשואד 668 תרבח לםנ

 םיפילחמ הגימאה יבשחמ לב

 תשיר ךרד עדימ םהיניב

 להנמ התואונ ,ווסצשו

 לע הס לעב 06 486 בשחמ

8. 

 ליעי םיבאשמ לוהינ ךרוצנ

 תומיעמ-להנמ בתכנ ,תוערב

 בחנל גאודה ,וז תשערל דחוימ

 ןיב הליגני הרוצב הדובעה תא

 בצמ רצונ אלש ךכ ,תונחתה

 תחבשומה הנחת לש

 לוצינ טניו ,הדובעמ

 .םיבאטנמה לש ילמיסכמ

 ,הדובע רוזיפ לטנ הז בצמב

 -חגש= תריצי תכטנמנ

 .תוקד 45-כ רדוב

 ]1 ינפב תבצינה תירקיעה היעבה

 .הגימאה יבשחמ דיתע איה

 וכ אל הלא  םיבשחמ | ןכש

 סרוצייו ,ביהראב הבר תוירלופופל

 הרמוחה ףסוא ,ךכ בקע .דואמ תחפ

 הגימאל תוחתופמה הנכותהו

 דיתעל הייארבו ,ךלוהו לדקדתמ

 >> תונחתל רובעל הרבחב םילקוש

 11.וססא תונחתל וא ,תוקזח

 תלקוש הרבחה ,ןכ ומכ 5

 רשפאתש םיבשחמ תשרל רובעל

 ךכ ,םיבשחמה ןיב יליבקמ דוביע

 ןיב יתימא הדובע רוזויפ רצווייש

 .םיבשחמה

 /הרמוחה ןוכדעל הפיאשה תורמל

 תואצותהמ | |-ב םיאג ,הנכות

 הרמוח תרזעב םיגישמ םהש

 יכ  רוכול יאדכ וז הטושפ

 תשרב ל"נה סינשחמה

 תנחתמ תוחפ םילוע

 לש תחא הדובע

 ,511.ןססא (א 5

 51 .ןקצ | -ה ,ןוגכ

 .אסזאמ

 ידכ - ,יחכונה בצמב

 תייעב לע | רבגתהל

 ,תונומתה תריציב סמוע

 לש תוקינכטב /1-ב םישמתשמ

 .שורדה ןמזה רוציק

 יסיפ לדומ תריצי איה ךכל המגוד

 ולש םוליצ ,תיללח לש ןטקומ

 סודו מא ידי לע בשחמה ךותל

 תרזעב םילק םינוקית עוציב זאו

 הניצסה תא לבקל ידכ ,בשחמה

 .תרמגומה

 טוטרס תא תכסוח תאו הלועפ

 ףוגה תריב* תאו ,בשחמב לדומה

 .בר ןמז לזוגה רבד ,ידממ-תלתה

 לש לופכש איה תפסונ הטיש

 ןמז ךרואל ("א \\155) תונומת

 הנומת התואש ךכ ,תיסחי ,בר

 ,תונומת שמח לש ףצרב העיפומ

 ,תרחאב תפלחתמ זא קרו ,המגודל

 יללח עקר לש תחא היינשש ךכ

 תונוש תונומת תוהפמ תבכרומ

 .ליגר סוליצב רשאמ

 תורחאו ל"נה תוטיוטנה

 בינהל :ו-ל תורטנפאמ

 יפנ ,תומיהדמ תואצוח

 יקרפב תוארל ןתינש

 .הרדסה

 תחלצהלנ תפסוו תודגנ

 הרדסה תייכז איה הרבחה

 םיטקפאנ =אווצ סרפב
 .םידחוימ
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 גלפ בד

 ויה ₪05-ה לש תומדוק תואסרג

 6היסז 1661, 5010, :ןוגכ ,םיגשומ רבכ

 ליחתמה שמתשמל ךא ,'וכו ו+

 קמעתהל הצרש ימ לכ וא ,ם05-ב

 לכל ול וריכזה ולא תודוקפ ,ם05-ב

 .884516-ה תפשב תודוקפ רתויה

 בלשל ךיא דמלנ וז הבתכב

 יצבוק | ךותב | תודוקפ
 הדוקפ תרועב 8
 ,ךליאו 13025 6-מ העיפומש
 11016. 0י'' הדוקפה איהו

 םיטירפת הצרש ימ לכ ,רבעב

 םיטירפת תושעל ףידעה ,בשחמב

 וא | ,תורחא | תונכותב |הלאכ

 ,םעפ יכ ,תונכומ תונכותב שמתשהל

 ,005-ה תפשב סיטירפת תושעל ידכ

 יבוק תורשפא לכל רוציל ונצלאנ

 .םיאתמ ₪1

 רוציל לכונ 640016₪ תדוקפ תרזעב
 בוק יבג לע ןווגמו םלש טירפת

 ידבלב דחא ₪3

 שקמ תציחלל הכחמ 61016₪)

 (.םאד מא אלל ,דבלב

 הדוקפה תא ריכהל ךירצ לוכ סדוק

 :תינבמ תאו

 /ה /5 /76  ,תוינש
 (.0166 /6: :םישקמ |

 ןבוק ךותב בלשנ הדוקפה תא |
 ..רוצינש 1

 דח הדוו
 60106 - 5 6.22-ב

 םג ךיא
 טמתשמה
 ליחתמה

 תונבבכ בובי

 םיטירעה

 םימדנהותמ

 :הרעה ₪

 איה 6010105 הדוקפה

 הניא איה ,ונייהד ,תימינפ
 איהש הדוקפ אלא בוק
 .דימת הנימז

 הדוקפה לע םירבסה

 ,תופסות ילב הדוקפה תא ליעפנ םא

 'ןכי הבושתכ ,[צ/א] :ךסמה לע עיפוי

 .תולאשל יאל' וא

| 

| 
| 



 הברה שי םא הרוק המ לבא

 | - !תויורשפא

 שיש תופסותה לכ ןנשי ךכ סשל

 .הדוקפל

 המכ ויהיש ידכ ,/6 םישיקמ

 י'סישקמי הלמה סוקמב ,תויורשפא

 .תויורשפאה תא ,חוור אלל ,םיבתוכ

 םירפסמ רשפא - /0:123 .המגודל

 /5 תפסותה ילב) תילגנאב תויתואו

 תויתואה לכל סחייתי בשחמה

 תויתואל תויורשפאכ ונבתכש

 .(!תולודג

 סא קר םישמתשמ תאז תפסותב

 תונטק תויתואל הנחבה םסיבור

 .תולודגו

 ,תצאזה תפסותה תא בותכנ אל םא

 .רבד ותוא היהי טלפה דימת

 זא ,3-ו 2 ,1 ןה תויורשפאה :חמגודל

 .[1,2,3]: :הזכ היהי טלפה

 םוש עיפוי אל ,/א קר בותכנ םא

 תטילקל הכחי קר בשחמהו ,רבד

 .תויתוא

 זא ,א-ה ירחא העדוה םג ףיסונ סא

 טלפה ילב ךא) בתכית העדוהה

 .(לבוקמה

 הז ₪
 ליבגהל לכונ תאזה תפסותה תרזעב

 רחבנש תוינשה רפסמב טלקה תא

.)99-1( 

> 
 יב

 :המגוד

 דימ יסיסב טירפת רוציל ךיא

 :;חתפנ בשחמהשכ

 ("סקע (כסח:

00 

 :/[6חט
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 500: תואבה תויורשפאה ןיב רחב

 500 \1חשואספ .]

 50806 סוריו יטנא .2

 טסחס םילילמת דבעמ .3
 םסהס האיבי .4

 (:סו06 /0:1234 /ח

 ו[ 6ח סז!טטט] 4 טסוס 66

 1[ 6תס16ע6] 3 010 ףוא

 1[ 6ה ס16ץ6] 2 ₪010 קא

 ו 6ח סז16/6] 1 8010 ואוח

 :\וח

 1\\0ת 0

 \/וח

\00 

 010 16חט

 :(קצ

 1 צ

6 

 8010 \[6חש

 וא

1 

\60 

 ₪010 /6חט

 :5ח0 ("2+ם1א)

 !ונהתו וש

 תא ונרדגהש עגרב
 | - (110כ16--ב תויורשפאה

 תורשפאה הרחבנ  םא

 | ;1 הווש 16ש6]-ה וא ,1-ה
 6חיסז-ה זא ,היינשה םא
 האלה ךכו ;2 הווש [6ש8]
 ויה תויורשפאה סא םג)
 .(תויתוא

 - דרוי רדסב םיבתוכ [:-ה יאנת תא

 לכו ,הנושארל הנורחאה תורשפאהמ

 ,ומצע  טירפתה םגו ,תורשפא

 ,(39896-ב תורודצורפ ומכ םיבתכנ

 ידי לע היינשל תחאמ רובעל רשפאו

 .00ד0 הדוקפה

 םיטירפת רוציל רשפא

 ללוכ ,דואמ םינווגמ

 צבוקב לוכהו ,םיטירפת-תת
 !ידחא 5 ד%:ח

 דואמ םילודג םיטירפתה םא

 םהל תושעל םג וננוצרבו

 בותכל רשפא ,ידכו תורדסמ
 8476:1-ה בוק תא

 .םילילמת דבעמב

 ,תילגנאב םיטירפת םיצור סתא םא)

 לש ]7 תנכותב שמתשהל רשפא

 (.ס05-ה

 | 1995 רבמטפס ,45 "ףיכו םיבשחמי
 ב -

 ויצו + 1 ה'*
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 ל הלא ו ל ל

 ופתחו :תצלותה יש כ 0
 יב

 תעלותה קחועמ | 9 * 4." = "4 7 2.75 |"
 חופתהו
 רלגנא רזע

 יג
 א "ה" ₪

 0 ו :םוכלמ רע 5 0
 2 תיא :ביצהש :הלאשפ תבושת"

 2 - 2 ו וי 4

 .43 'סמ ןויליגמ היעבל ןורתפ ונל חלש רּזע 2

 ידי לע תורושב המצמוצו ,תיטנגלא איה תינכתה ית 1

 ./1111.5-ו 08 תואלול שומיש 8 .- -- ו

 4516 :ו72 | | הרפסהמ .סרפ לבקי רזע ,וז תינכת רוביח לע --
 ₪ ₪ :ישוק תגרד .תירוביצ = [.םוסק סוד =: תירוביצת

 הוטפ = 00: 900 = () ל

 ואו \(26). (26) ל ו 5
 4 מושר תרופ ל - .-

 58 ו ל ל 2

 06 ו = | ד 6 ל ו 8 ה
 א(ח) = 1א1(אא(1) * 79) + | ו 2

 ע(ח) = אא( 1) * 23) + | 8 ה - 5 5
 | סל הדים ץ(ח), א(ח): קאזאד "+" ו יכלול

 אמאד ה 0 5
 קא = [א1(אא (1) * 7פ) +1 0 ו 7
 קע = [אדותנאש(23*)1)+|ן///0/0/000000 ריר ור רה

 וא = !אד(6אש(|) * 79) + | ה ירוד
 וע = !אד(ףאש(ו) *23) + | ב
 ו.סס זיפ ו, א: פ1אז "₪" 0 0 0

 0 קע, קא: יאזאד" "א" | י 6 ל 7 ל |

 5 = דיואומא: םס: 1.סוסק ז]זאדז] . דזא[םה > ןוחוט + 2 | :םיפצמ אש חבש לא

 1.00 די וע. א: ץחזאד "₪" לשר ן וולה יל
 \/[111 = טזווחטא < 3 | .תנולוקמ" :תורוצלו- תונכ :תויעצ-
 | 65 קצע, קא: ]אדי "א" 8 0 ל :ןורתפכי םתאצמש-
, 0 6 = 08 
 != קא=ג(מ) גאו כע=ץ(ח) ד[15א עהוהט5=עהות6ג+[:א(ח)=0:צ(ה)=0:0 קל ו 5 - ל ו
 ה ל

 אטאדיח

 וא קא= א גאו ןע= ע ד1חתא 900=3600ז0+50:8 5:00 זז . תולמ -- ל . ישא
 45 = אא תו סבור כ השדמ<

 ית :תונכתה תא לש לת טסרפל :
 פרצה גה ו הנמל הלא

 ב הלה הל נארה הסה הבד |

 ו מא :תורהבת הא תורה
 8 - ו 0

 [= 35 = "1" דיזזםא קא = קא - 1: כע = קע + 1

 ן= 8 = "2" מא הע = קע + ]

 ן= 5 = "3" 118 קא = קא + 1: קֶע = קע + 1

 ן= 5 = "4" די11םא םא = קא -]

 ו[ 38 = "6" 118% םג = תא + 1
 ן ₪5 = "7" ד118א סא = םא - 1: כֶעצ = תא - |

 וז? ה5 = "8" מא םע = קע -
 וז 48 = "9" דא םא = הא + 1: קע = 7

 ן[= 3% = 27(0118%) ך1םא םגחו6ג = 3

4 "₪ 9 ₪ 5 8 

 [[> כא = 80 111 הא = | ור
 \ ו 5 = 24 1וטהא ןע = | .- - ל

 ו: ןנא = 0 ד[1םא קא = 9 +
 זו כץ = 0 158 קא = 3

 007 !, 1: יא[ "83תו6ב [0:", םאזהטא, "גטסתס:", ₪
 5% פאט

 2% ' קמזאדי "6 אוט סטצמה"

 - / וס = זאו[3ה: ם0ס: 1.סססק וואריו דואוטה > וחש +5 000000000 ו שבק קב כ טק כב רותי יט



 סוכרמ ידע

 סייח-רב יתיא לש ותלאשל עגונב

 42 יסמ ןויליגמ "ןויער הז" רודמב

 - לע

 יצבוק תניעמ
 :לקספב תונומת
 לקספ לש | םייפרגה םיצבקב

 תורייצמה תודוקפ תולעפומ

 קר תאזו ,םירוצה תא תועבוצו

 רמולכ ,דחא ךסמ לדוגב

 הלודג הנומת רייצל רשפא יא

 התוא ךושמלו ךןסמהמ
 .םיצחה תרזעב םידדצל

 תרזעב קר תועצבתמ תוזוקפה

 תבייח רשא  ,תיפרגה היירפסה

 ,רודיהה תעשב קסידב תחכונ תויהל

 ,ךסמל סיאתמה רבירדה תרזעב םגו

 ןנוכב .תויהל בייח אוה ,לשמל

 לקספה <צבוקב הניוצש הביחמבו

 .תיחכונה הציחמב וא ,ליעפמה

 םיינוציח םייוניש תושעל רשפא יא

 תינכת ידי לע וריוצש תונומתב

 םייוניש תועצמאב קר אלא לקספ

 .שדח רודיהו רוקמה דוקב

 תויהל בייח תינכתה ארוק - רמולכ

 התואב סםיאתמ רבנירד לעב םג

 וא - םא-ה ןבוק) הציחמ

 .(!יאמבע

 תלעפה ידי לע תונומתב תופצל ןתינ

 תרצות ווחוהק 66 תינכת

 סג תפרוצמ רשא ו אךמ6

 ,ןוגכ ,תוירלופופ תונכות המכל |

 תביתכ ידי לע ,ןצסזהסה (סווגח06ז-ה ו

 תאצקה | תללוכה הרצק תינכת
 דוק לש היינש הרושב ןורכיז

 תונכתה םש ירחא דימ ,רוקמה ג

 ליס זזה

 ן 51, 52048,0,0] - הרוש בותכל

 /.*םיקיספה ןיב םיחוורמ םוש אלל)

 ףוגב ליעפהל ןתינ זאו ,(!םירפסמל

 הדוקפכ הייפצ תינכת תינכתה

 :תינוציח

 טוז6.קטא םשב הנומת רובע ,לשמל

 :יא\ הציחמב

 ו[

 ('ט וש כו( זןכ,טאט ,%113:6\\ \כןו₪ ןכשא

 ןה הייפצה תינכתו הנומתה םא

 ףצבוק לש -הציחמ | התואב

 טושפ רבדה זא ,ת45091.ה

 :רתוי

 טאטס( וזהו גם .שאט , טוזא[.כטא']

 ,הנכומ תויהל תבייח הנומת
 תופצל ןתינו ,אוהש לדוג לכב
 תרזעב התזזה ידי לע הלוכב
 .םיצחה
 ,בשחמה תרוצתל םאתהב
 וא טאל הזז/תנעטנ הנומתה

 .רתוי רהמ

 ןתינ ,1992 תסרג עווחוגק.טא6 ידי לע

 טקחוק .םיטמרופמ תונומתב תופצל

 .'וכו ,.קסא ,.8ו[- וז[

 (:\\5 - תוריש | תנכות | תרזעב

 - (הל תומודה תורחאו)

 תא םגרתל ןתינ
 תונומתה
 דחא טמרופמ

 רחאל
 בשחמה היפלש הטישה תא ,רמולכ

 .ךסמל ריבעיו הנומתה תא ארקי

 :תורעה המכ ריענ ןאכ

 קסידה לע תורמשנ תונומתה ₪

 תעשב ךסמל תוסרפנו סוחד בצמב

 .הייפצה

 :לשמל

 רצונש ינועבצ ףרג) תמיוסמ הנומת

 לרטקלאה | ןולליגה ידי | לע

 לדוגב םיעבצ 16 לעב 5

 רצונו (םילסקיפ) תודוקנ 540 א 0

 ;(ק("א-\בוקכ תיטמוטוא

 עץיא-כ םיטיב 2

 ;5/0%-ב םוגרת ירחא

 ,ן'זא-כ םיטיב 0
 .61:-כ םיטיב 13343 קרו

 % א" ,
 1995 רבמטפס ,45 "ףיכו / 995 רבמטפס ,65 "ףיכו םיבשחמ" =

 רו :

 ו



 לע ןמצעב תוסחדנ תונומתה ₪

 הדימב תרצו* הניאש ,הנכותה ידי

 : הווש

 30ז:200-מ | תבכרומ | הנומתה

 קר השורד םיעבצ 16-ב ךא ,תודוקנ

 ,םיטיב לש הזה רפסמהמ תיצחמ

 .(153600) ןורכיזב רומשל ידכ

 היהי ₪01" טמרופ ,ונלש הרקמבש ךדכ

 .רתויב ינוכסחה

 לדוגמ תונטק ןהש תונומת ₪

 00/5 ידי לע םגותל ןתינ ,ןךסמה

 אא תויאמצע תונומתל םג

 לדוגב הנרמשית ןה דימת אל)

 ןניא רשא | ,(...םינוכנ םיעבצבו

 תונכותל וא) ₪ווווגק.6א6-ל תוקוקז

 .(תומוד הייפצ

 יתלחתה חפנב תורצונ ןה ,םנמא

 ךרוצה בקע ,םיטיבב רתוי לודג

 תורחא תודוקפ סג צבוקל סינכהל

 .(םיטיב 164720 - הנודנה המגודב)

 תרזעב ,תפסונ הסיחד ידי לע ךא

 1386%9-ל חפנה דרוי ,א1ו6.6אש

 ךסמל וסרפיי ןהו דבלב םיטיב

 .המיהדמ תוריהמב

 הנתשת לקספב הדוקפה ןאכ

 תפסות אלל <א66('טוז0.6א6"); - ל

 .רטמרפ

 ףבוק םש רורפיס ידי לע ₪

 ,רחא המוד יעצמא לכ וא ,הנומתה

 לכב האלול ךותב תופצל ןתינ

 שיש רורב ךא ,ןקלחב וא ,תונומתה

 .האלולהמ האיצי יעצמא םג לולכל

 תגצה קיספת - <םי0> לע השקהה

 וא ,האבה הנומתה גנות ,הנומת

 .לקספה תינכת לא רוזחת הטילשהש

 ירשפא תונומת ןוקית/דוביע רוריב

 לש ץסחוהטאט-ה ךותמ קר

 סיטמרופה רובע קר) יצא ספ

 .(סטגוחו 5הסק | םזס) קפס ,םא[ץ לש

 לכ - רתיל .יוכו שא -ו 60 ₪1 כזו

 .היתונורתיבו היתולבגמב תחא

 תונכת ןיב המ

1- |850684? 
6 ָ 0 

 ךטפפס -3 הנוובה)
 (תרצוקמה 5681

 בותכל רשפא ליינה תונכותה לכב .א

 דבעמ לכ תרועב רוקמה דוק תא

 טסקט יצבוק איצומש םילילמת

 ,םינמיט אלל ,הילקנ ₪561[ תפשב

 ינומיס ,הרוש ףוס ,רוטלובט :ןוגכ

 .'וכו הספדה

 שומישבש תוחונה תא בוש ןייצל שי

 לש ימינפה םילילמתה רדבעמב

 רשפאמה ,\.4.0 ,זאסתסה (יסחו תו

 לדוגל דע יקנ טסקט יצבוק תריצי

 .תוירבע תויתוא ללוכ ,טיב 0

 אל ₪6 50 לש דבעמבש ןיינעמ)

 לע תירבע תורישי בותכל יתחלצה

 .(:< |ו+זהסכ וא <(0[ז1+1802 ידי

 דוק םע קר םישוע המ

 - ?רוקמ
 (טוסא וא 02806 תופטעמ ךותב

 תוינכתהמ קלח ליעפהל ןתינ 6

 .ןרדהל ילבמ

 (\/ ₪25ו6-וא ₪35ן6ה) 84506 ךותב קר

 דוק תא ליעפהל ןתינ (םיקיתווה

 היה ,רמאנ רבכש יפכ .ןהלש רוקמה

 8גפו6 תוינכתל רדהמ םג םעפ

 .ךבוסמ היהש ,(8351ח.6א6)

 תלעב תויהל תבייח תינכתה ,ןכ ומכ

 סע וליפא ךא ,תורפסוממ תורוש

 טמדנשא 8 תודוקפה

 תינכת תונבלל השק | ,6070-ו

 ףייעתהל ילבמ הלודג תרדוסמ

 .לבלבתהלו

 םניח תפרוצמ רשא 0288586 ל"נכ .ב

 ןיא יכ ?סנוח המל .ם005-ה תכרעמל

 .ףסכב הלוע רשא רדהמ הל

 ,רדהמ שי תירחסמה טוט% ₪%%6-ב

 ,םייאמצע םה םאמ יצבוק ךא

 סיבשחמב םליעפהל ןתינ ,רמולכ

 ,וזכ תכרעמ םהל ןיא רשא םירחא

 םשב  צבוק םתושרב ןץאו

 רבירד ומכ שמשמ רשא) 3חוה+5 אט

 .(הלעפה

 םוש אלל םילודג םישענ םהָש אלא

 המכ ללגב קר - אט 40-30 - ךרוצ

 5 4-3 תמועל ,תוטושפ תודוקפ

 ןתינ ,םנמא .8זטח45.6א6 לא רושיקב

 םזטח45 סע תוינכת הברה ליעפהל

 יכ ,רחאל וריבעהל רוסא ךא ,דחא

 !תיקוח יתלב הקתעה ירה וז

 לכ - תאזכ היעב ןיא ₪4%68|-ב .ג

 תואצוי ₪%א5-ל תורדוהמה תוינכתה

 ןתוא סוחדל דוע ןתינו ,תויטקפמוק

 קאש ה תרצות ץא[ווש.שאש תרזעב

 םג תנגומה תישפוח-אל הנכות)

 לכ | תינרצי ,(ימואלניב טנטפב

 -  תסיחדב תורושקה | תונכותה

 וכו או: 2ןק: ץאואקןק

 ידי לע תורדוהמ 6  תוינכת .ד
 חפנב תואצוי סוווטא 6 לש רדהמה

 ןתוא סוחדל ןתינ אל ךא ,דואמ לודנ

 ודבעי ןה ,תאז תמועל ./א|וו6 ידי לע

 תכרעמ ילעב םיבשחמ לע םג בטיה

 .05/2 הלעפה

 :םינוחנ תרימטנ

 דעו 32 רפסממ ,45611 ןמיס לכ

 - דחא טיב צבוקב סופתי ,ףוסה

 רשא ןותנ וא תבותכ ,םש לכ ,רמולכ

 ,הרימשל ץבוקל םיריבעמ | ונא

 ,םיטיב רפסמ ותוא קוידב סופתי

 וא תילגנאה ותפשב בתכנ אוהש יפכ

 .תורבעה

 :םירפסמה - הז ללכמ םיאבוי

 ותוא םהילע לוחי - טסקט רותב

 .בושיח

 וא לרגטניאכ ורמשיי - תורפס רותב

 .(ינורשע רבש ללוכה) יתימא רפסמכ

 -218748338 ךיב) !טופוחוז-כ ןושארה

 4 קר סופתי - (+2147183647-כ

 רפסמ ,רמולכ .6 - ינשהו ,םיטיב

' 

" 

2 
 ש |



 ,'וכו תוהז רפסמ ,תיב רפסמ ,ןופלט

 ספאב תוריהז) םיוסמ ןוכסיח ווהי

 .(תמודיקבש

 טסקטב םינותנ בוברע סשל
 שי ,םירפסמב םינותנ םע
 '1רוקר" לש תכרעמ תונבל
 ותואב קוידבו ,םשורה ץבוקב
 .ארוקה ץבוקב םג רדס

 לכו תובותכה ,תומשהו תויה ךא

 ותוזאאכ סניא טסטקטה ינותנ רתי

 דואמ הברה ריאשהל שי ,ךרוא

 רומשה ץבוקב םיקיר תומוקמ

 ןפואב היהי אוהו ,וז הטישב

 רמשנה אבוקמ רתוי לודג יתועמשמ

 לע ותונבל ןתינ רשא טסקט ץבוקכ

 םיצבק איצומה םילילמת דבעמ ידי

 .םייקנ

 ,ידמ תולודג תומישר לש הרקמב

 םסיצבק תרדס לכ תונבל ןתינ

 תינכת רשא ,םיבקוע םירפסמב

 רחא דחא סהב שפחת שופיחה

 .ינשה

 יא יכ ,ןראתי שופיחה ןמז ,ןוכנ

 הרושל | תורישי צופקל רשפא

 ךא ,יידרוקריי יצבוקב ומכ תמיוסמ

 וא תונשל ,ףיסוהל ןתינ תאו תמועל

 תרועב | ,וננוצרכ | םינותנ  קוחמל

 שפחי םג רשא ,םילילמתה דבעמ

 הרושה תא | תורישי | ונרובע

 .יוכו רפסמה ,סשה יפל חמיאתמה

 סמטק | םיצבק | תונבל יוצר
 לפטל לוכי דבעמהש םומיסכמהמ

 סינותנ תפסוה רשפאל ירכ ,םהב

 .ךרוצה תעשב

 ןיימל ןתינ תילגנאב תומישר יצבוק

 יפל ,(50₪1) 00% תרזעב תולקב

 .:תובפלא רדסב ,םיצורש תואה

 ןתינ תירבעב םימושיר יצבוק רובע

 םדוק ךופיה ידי לע וז היעב רותפל

 רזוח ךופיהו ןוימ ,תורושה לש

 :המישמ

 'תורוש תכפוה תינכת בותכל

 רשפא ,םיקיר תומוקמב ךוסחל ידכ

 ידי לע תבותכל סש ןיב לידבהל

 תארוקה תינכתהש ,לשמל .קיספ

 רובעתו קיספה דע ןותנ לכ ארקת

 םינמיס 256 דע) הרושב אבה ןותנל

 .(הרושב

 בל םישל שי ןאכ םג יכ ,רורב

 לכב סינותנה רדטלו סירפסמל

 םידירפמה םינמיסל ןכו ,הרוש

 40,000 לע םינותנ ,לשמל .םהיניב

 עצוממב םינמיס 60-כ < םיבשות

 קסיד לש 2400 אט וספתי ,דחא לכל

 50000 לש טסקט יצבוק 48-כ וא

 לש םומיסכמהמ תוחפ תצק) םיטיב

 וליפא | .[א6 לש םילילמתה דבעמ

 360 לש םיטקסד 7-ל םקלחל יאדכ

 תארוקה תינכתה תא ןגראלו א

 םא ,םיטקסיד תפלחה שורדתש

 קסידב חהפנ סופתל אל ידכ ,ץוחנ

 .חישקה

 סיצבקה 4% תא סוחדל וליפא ןתינ

 1.2 אופ לש דחא טקסירד ךותל ליינה

 וא 481 יצבוקכ (!דרפנב דחא לכ)

 ,ורותב דחא לכ ,םתוא סורפלו ,?זק

 תכשמנ הסירפה) 1)8-ה קסודל

 קודבלו קורסל ,(תחא היינש קוידב

 צבוקה תסירפ ינפל קוחמלו ,םש

 .אבה

 םא קר תושעל שי תאזש רווב

 .בר חפנב הריגאל עדימב רבודמ

 ינא סיקחשמה בור תא ,בגא ךרד

 ינפל סרופו ,םיטקסידב קר קיזחמ

 סוקמה סא ,א4%1-ה ךותל קחשמה

 ,חישקה ןנוכה ךותל וא ,קיפסמ

 .קחשמה ףוסב קחומו

 קחשמ לש השירפה תלועפ לכ

 ,הקד דע תוינש תורשע המכ תכשמנ

 סוקמ םיספות םניא םה ךכ ךא

 תולועפהו הדובעה .והשלכ עובק

 2 א5 לעב א34%|) ןורכיזה קסידב

 קסידה לש יאלב תוכסוח (תוחפל

 ּי .חישקה

 ב 0. .
"7 % 



 חוור ףסא

 .הליבח ראודב יל הכחמש העדוה יתלביק דחא דמחנ םויב

 ,ונימב דחוימ ןיזגמ היה הליבחה ךותב

 ב

 י וקו 0% ל 0
 1 יל 5%

-|\ . 

 / רב

 / ו וס , | 8 3 | סי ה לכ תא טעמכ ףיקמ אוהו בשחמב בתכנ ,רבודמ ובש
 ,םיקסע ,תושדח ,היגולונכט ,החפשמ :םלועבש
 ...דועו םיבשחמ

 תונורתיה
 - שי בשחוממ ןותיצער

 ;תונומתו םיטרס תגצה ₪

 ;לוק תעמשה ₪

 ;יטיפ רפנ תוחפ ₪

 ;ףסכ תוחפ הלוע חולשמה ₪

 ;וילע רומשל לק רתוי ₪

 ךשומ הידמ-יטלומב שומישה

 טסקט רשאמ רתוי םינייעה תא

 .(םשו הפ תונומת תפסותב)

 תונורטחה

 וו הו 7

 1 טיטרס
 = זי . " /
9 = 

 ₪ ו |
5 / - 0 

 ./ א 3
 ל 8 2 0 6% ו ד ו 0 5:

 גי / וי ל 9 ו ו קי 6 % .

 ןיא ,הנומתל לוקה ןיב המאתה ןיידע ןיא םיטרטב ,תילגנא בותכ
 .סונוב תונכות

 -ל אואפזס 164215 ןיב האוושה

 :ק6 א[
 : שמתשמ ,םיבשחמ לע תובתכ קר עיצמ ,דבלב םינעוצקמל אוה ןותיעה

 תואטרגב קר אצמנ קסידה) סונובכ אבה תונכותה קטידל קר בשחמב
 .(הילגנאמו תפרצמ

 :ם0 5

 בשחמב שמתשמ ,םינעוצקמלו םינבבוחל ,םיבשחמ קר ףיקמ
 .תוולנה קסידכ קר

 םטווחפ | ₪

 ו

 ה 8
 טו 1 -

 הסעס|טוסה ןח
 יי וטפ ₪ 3 0

 " 0 וה בוב 0 --
 ָ : א | 5

 ו-4 7 ד ו



= 

 ב

 שש -

 | :אסז)
 ףילחתכ בשחמב שמתשמ ,ייסלועה לכיי תא ףיקמ ,הייסולכואה יגוס לכל
 .סונוב תונכות וא הוולנ קסיד ןיא ,םיפדל

 :ןותיעה תורוקמ
 תרבח ידי-לע צפומ ,רצוימ ,בתכנ ןותיעה

 .הירצומ תא ובתמסרפמ רשא 1510 אוז ד אומסזה

 :יאמ שדוח לש ןותיעהמ ריצקת
 לע ,טפוסורקימ לש הדסיימו םילהנמה רבח שאר ,אישנ ,סטייג ליב ₪

 ,םיתישק םיקסיד) סצט תק 50 405-הו טנרטניאה יבגל םיקוח

 .(המודמה בחרמה

 ."3 תויחל תמיי סיליו סורב לש שדחה וטרס לע תצק

 .בשחמה לע 3-ה רודה - "םיבכוכ ןיב עטמיי

 ךיא :הנפוא ,ץיקה תשפוחב םידליה תא קיסעהל ךיא ,םינוכתמ

 .םיאשונ הברה דועו .ןג תוביסמל שבלתהל

.% 2-2 

 םוכיסל

 סעפ אצוי ךותיעה) האבה הרודהמל דע ותוא קיסעיש ןותיע שפחמש יִמ

 ;םלועב רבד לכ (טעמכ) לע רפסיש ;(ןוחר> - שדוחב

 ,לוק סיטרכו םירוטילקת ןנוכ ול שיש ,תילגנאב טלושש מ

 .וליבשב ןותיעה הז

 :תכרעמה תושירז

 410 רתוי בוט וא 486%

 (תורודהמה לכל) חישקה קסידב לונפ חטש

 רבכע

 תונולח סאות לוק סיטרכ

 (/) ימינפ ןורכיו 4

 (62-8011) םירוטילקת ןנוכ

 תוחפל םיעבצ 256 םע ךסמ

 .תוחפל 3.1 תונולח

 4 ית 0 8 טווח
 הורו וירמווווויואאיצצפלאאחצ יש



 רחש יבוק

 לע תרפסמ החידבה
 שכשכמו עונלוקב בשויה
 .ובנזב
 גולגלב רמוא םיפוצה דחא
 האור ינאי" :בלכה לעבל
 .ייטרסהמ הנהנ בלכהש
 ינא םגיי :בלכה לעב ול הנוע
 ןח אצמ אל רפסה ,אלפתמ
 יףלניעב

 לע עיבצהל ידכ הו רופיסב יתחתפ

 סוחתב תוריצי תרבעה לש העפותה

 ירפס .רחא סוחתל דחא תונמא

 לימ 20000" ,"םיהבג תקנא") תפומ

 ,עונלוקל ורבע (ייםימה ינפל תחתמ

 יתוא וחכש") םיחלצומ םיטרס

 וכז ("הרויה קראפ" | ,"תיבב

 תעכו ,בשחמ קחשמ תסרגל

 תרבעה לש חלצומ ןויסינ ונינפל 168 ₪
 רוטילקתל רכומ םידל: רפס 2%

 .בשחמ

 שרדו ייחריה לע טאפ-טאנייב 2

 .הנכותה תא דימ ןיקתנש

 הנקתהה סויסב ונלביק ,ונרעצל

 אל :הנקתהב ונחלצה אל יכ ,העדוה
 ייהידפמוק" סשב הצונק הוצונ

 .( \אצססואפ תחת ו קחשמה)

 וכרמל ןופלט תחיש תרזעב ,לבא

 תא - רידגהל | ונחלצה | ,עויסה

 ,קחשמה תצרהל םירטמרפה

 לומ אסיכה לע ןכומ בשי לבוו

 ונינפל .דיב רבכעה סע בשחמה

 תונולח ףקומ רמתיא דליה עיפוה

 קחשמה תויורשפאל עיגנ םכרדש

 לוקה סיטרכ סעש אלא .תונושה

 ,5פ0 אס םז.ג\5דמא םאות - ונלש

 לש וירבסה ל ונחלצה אל

 .רמתוא 6

 כו םובש ףיכ ו 0 שחל ו ומטפ ג. 1 5
₪ 

 תֶרָיַצְמ הָנושאַרֶה הֶנּומְּתַב
 ,קרָי רָטק םֶע ,הָכְרַא תֶבָכַר
 םיפוצרפ םיִציִצְמ תונורקה ןמו
 .תויָח לשְו םישְנָא לש

 ,ס שש גג בבי

 א -

 קחשמה תא וניליג דימ ,לבא

 :ונינפלש סיסקמה

 ונייצרש וזמ ההובג המרב היצמינאא

 םיקחשמב םידליל תונכותב הכ דע

 טקפא ןיא ,םנמא ,ראה תרצותמ

 ,יתותה םסקיי-ב ומכ ידממ-תלת

 תובלתשמ תוענה תויומדה לבא

 םיטרסב שחרתמל המודב הנומתב

 .םיריוצמ

 רפס לש ןויערהו היצמינאה גוס

 םירפס"-ה תרדסל םימוד רבדמ

 6 ו 0 ייםייחה

 מ ה הזמ קושנ םימייקה

 סכלא לש ןלוקב תירבע הסרג אצת
 כ - הפו .יקסנא

 " לוקה סיטרכ תא יתפלחהש רחאל
 הידמיטלומה תא ונלביק ,ונלש

 ייל ארקיי ןולחה תריחב .האולמב

 ירחא ףד רופיסה תארקהל הליבומ

 .ןמסורג דיוד ,רבחמה ידי לע ףד

 ידכ ,שגדומ ארקומה טסקטה

 סילמל 'עמשומה לוק ןיב רושקל
 - .תובותכה



 ,רופיסה | רוביג | ,רמתיא
 ולש רדחה תוריק לע לייטמ
 ךותב .תונומתה ךותל סנכנו
 סלוע הלגמ אוה תונומתה
 ןנובתמל הארנ וניאש םוסק
 הישותב ,רמתיא .ץוחבמ
 הדליה ,תימלוש תרזעבו הבר
 רוזעל חילצמ ,ןופיפעה םע
 לע הלעש תויראה רוגל
 הנומתל רבעו הקורי תבכר
 וירוהל רוזחל ,תרחא
 .רעיה תנומתב

 הליעפ -האירק עצבל ףידעה לבוי

 ."קחשו ארקי' ןולחב רחבו

 ןמס סע עיבצהל ןתינ ףד לכב

 לבקלו םינושה םיצפחה לע רבכעה

 ןבומכו ,םיעשעשמ היצמינא יעטק

 תולוקה יווילב רופיסה תאירק תא

 תונומתהמ וירבהו רמתיא לש

 .ורדחבש

 סיצפחה לכ תא קדב לבויש רחאל

 טאל טאָל ך
 עלגמ אוהש

 .רעלה לש +

 תרגסמל לעמ

 יי

- 2 

0 

 חב רחב אוה רמתיא לש ורזחבש

 םיאבה םיפדב .אבה ףדכ ליבומה

 :תופסונ תועתפה הליג לבוי

 תפצר לע תנומה ,ןופוליסקה ₪

 ךסטמה לכ תא הסיכ ,רזחה

 ןגל היה רשפאו

 וא רבכעה תרועב % [

 .תדלקמה

 אפק סינטה רודכ ₪ ש

 ייצפינייו ךסמה ןוויכל ל

 תא בוכרה לבוי .ותוא

 .שדחמ הנומתה

 לעמש הנומתב האיבלהו היראה ₪

 "ופטשייו ךכ לכ וכ ןפבו\-קש ותטימ

 דממל הכוז רפסה תא ריכמה דלי לכ

 גצ לעמ רופיסה תאירקב שדח

 תא הוולמ דליה ,השעמל .בשחמה

 .הנומתל ותא טנכנו רמתיא

 שדחמ עבצ לבוי .םיעבצה לכ תא

 .סיעבצה תטלפ תרועב הנומתה תא

 תוליעפ לש ךסמ לכב
 תריחב ,תדחוימ

 ,הטימל תחקל רשפא יא בשחמה תא

 הנישה ינפלש רופיסה תא ,ןכל

 ןשיה רפסה ךותמ אורקל ךישמנ

 .בוטהו

 (0(:(1)זא) תימלצ
 הריבסמ ןופלטה
 תאו תוליעפה תא

 תויורשפאה
 .ךסמב תופסונה

 ,"תוריק לע לייטמ רמתיאי"  רפסה

 תרכומה יירמתיא ירופיסי" תרדסמ

 תסרגל הבר החלצהב רבע ,םידליל

 בשחמל רפסה תקתעהב .רוטילקת

 ,רפסהמ תורכומה תונומתה ורמשנ

 סג // ואיצוי |. . ,בוטילקתה-- ..יווילבו הבוט תיפרג תוכיאב ,רומאכ

 .הרדסב | 7 םזפסונ ;דירוטל ₪ 5 ,היצמינא

 ו .---
 ./ ו5670%%+-הש ןוויכ

 <> הנכותה תא וילא ונקתהש

 | [ ו ששפ

. 
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7 > > 
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 , קה 5 5%
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 "|" 995 רכמטפס ,65 "וכו םיבשחמי
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 ש



 י:בשחמה לומ דובעל וא אורקל דחי בשנ םאהי .ב וכה

 '?םידדובכ וא תוגוזב דונענ םאה תועמשמ תלעב ,ייהמח הלמיי תריצל - 5% ושמתש
 ז"הנורחאה הלמהיי תוכז ימל .(...המח הלמכ הב ו ישע ד וש 2 םישנל | | 2 שאכ ו | דעוימה טרופס) .רועישב ' ייבר < רשוא" ל המרג ,הלופכ

"₪ 
 !החנמל תונפל יתמ .בשחמה לש ויתונורתי תא ריכהל .ודמל גל .םידימלתה
 תלבק לש ךילהת רוציל ןתינ .- ב הדובעב
 | ןהל תשפחמ תיכונוחה תכרעמהש תולאש ןה ולא לע ובתכש תודימלתה ,המגודל ווניינעמ תוטלחה
 | וריצ | ,ןודקומ  רדנסכלא
 .רנמיס רשא הפמר םירותפכ

 | .ויתועסמ לש םיבלשה תא
 | . 0 ,ק \חול  שמתשמה רשאכ
 | - ו כ כש- תקתכ ,שקובמה עסמה
 | : 2 ₪ םא תלאושה החיש תבית
 תא תוארל שמתשמה ןוצרב

 רואית תא וא ברקה ךלהמ

 .םסוקמה

 רשאמ רתוי אלפנ ץא

 רוחבל שמתשמה לש תלוכיה

 .ול המיאתמה הלועפה תא

 ] שמתשמב תאו .תובשחתה

₪ 0 

 הי ₪| רג הי ₪ ]ה ומ |

 | היהתש | הדובעל תמרוג -%
 | .תיביטקרטא

: | 
 ּ ( | .ענמיהל ךיא ודמל םידימלתה
 | תורקל םילולעש יסיגנימ
 | כ .םושיי תביתכ ךלהמב

 | סידימלתה ,בשחמ תבלושמ הדימל תועצמאב .תובושת

 | .אתווצב דובעל ךיא תובושת ולביקו תולאש ולאש

 | םסוכיסל .םיבשחמ 0 רפסה תיבבש ו בקע 2- | ן
 | | :תובר תוניחבמ הפיסומ וא הרוצב הדימל יכ ,ונחכונ /

 ְ שי ךכ םשל .הכרעהל תונתינ הידמיטלומב תודובע
 .האולמב התוא םייסל סגו הדובעה תורטמ תא רידגהל םיפתוש םירקמ הברהב ויה סירבח וא םיחא ,םירוה
 תקירסב ,ייהילידוא"'ה תדימלב ,רמוח ףוסיאב ,הדימלל
 קלחב קר סםיקסוע םאש ןוויכ ,יחרכהו בושח יאנת רהז צג .דועו תונומת
 = הדונעל וסחינתי אל םידימלתה  םג ,תולטמהמ רבעמ .הב ורה תפתושמ הדובעב ועיקשה םידימלתה
 5 .תולבוקמה תועשל

 \ למגתל ונגאד ,םידימלתה דצמ הנבה יא עונמל תנמ 9 ןונגסל" 5 שי יכ ונדמל הדובעה ךלהמב
 סקטב ,הדובעה םויס םע הכרעה תודועתב סתוא - םנוא וש 1 . וננולתה םידימלת .תיתצובקה הדובעה
 - ועשה ו ן ה כ לש המגודה % .םייתעבג לש הייריעה ישאר דמעמב ךרע + וש | . |; מ וז ופי עבצ .היה> המ .עובקל םילגוטמ

 | 0% ו / 2 יחיו ובק הדוץ כו

 יבמ רנו וניא םא , מ \ שפכו ו - ו
 . ו ם ו

 7% רישעה םודוו מ: לה רדו ' . לע 0 'ַּד וודוב 3 + /
 ויצנבנוקה הזדוו מלה תמועל | הדימלז ה וכרה | תא

1 



 ןליא-רב ריאמ רייד

 :םסרופמה קוספה
 רבדו הרות אצת ןויצמ יבי
 םוינ לבקמ 'םילוענורימ 'ה
 רשאכנ השדח תועמשמ
 םילשורימ תאצוי 'ה תרות
 ןופלט יוזק |תועצמאב
 לכ לש ותיבנ העיגמו
 ,םדומה תועצמאב ידוהי

 -- ין

 גוהננ דצינ ול תורוהל
 .השעמל הכלה

 אשונה תא ריבסהל תנמ לע ,םלואו

 ,םיאשונ המכ רוקסל ונא םיכירצ

 .הליחת 'ס?קסופה רצואיו

 רצוא' והמ
 ?'םיקסופה

 לעפמ אוה םיקסופה רצוא'

 40-ה תונשב ומזי ותואש ינרות

 הבר ,גוצוה *'ולה קחצי בוה

 אאז לארשי ץוא לש ישארוה

 םנורכז רצלמ ןמל| רסיא ברהו

 .הכרבל

 איצוהל התייה הז לעפמ לש ותמגמ

 םימכחה ידימלת לש סתלעותל רפס

 סחיב תויפרגוילבב תוינפה ובו

 רפסב רבודמ ,רמולכ .יךורע ןחלושיל

 ונחלושל רזע-ילכ ןיעכ יונבה ומצע

 רופסניא ובו ,רבחמה ןרמ לש ךורעה

 דעב א?ש ריקפהלו תוולהל רתרה םאה 1

 ירפסו םיקספה ירפס לכל תוינפה

 ןדש ימ לכלו ,תובושתהו תולאשה

 ןחלושיה ינמיסמ דחאו דחא לכב

 .'ךורע

 !םינלניע לש רפסב רבודמ ,רוציקב

 .יךורע ןחלושי לע ,(ז616זשחס03 =)

 לש וכרעב יתטעמ תצק בוט

 ,דחא רפסב ןאכ רבודמ ןיא :לעפמה

 תכלוהה םירפס לש הרדסב םא יכ

 ידכ הב שיו ,זיישת תנש זאמ תאבויו

 דחא לכ לע הכלהה תא סכסל

 | ןחלושי ינמיסמ

 ,השעמל | .יךורע

 תוושע תורמל

 לש ומויק תונש

 ירה ,לעפמה

 קוחר אוהש

 ,ומויסמ | ןיידע

 ומצע לע חקל אוהש הלטמה ןכש

 .המוצע הניה

 דיחיה לעפמהש ,םירידא-לעפמ והז

 תניחבמ) ולא ותוא תומדל ןתינש

 תניחבמ אל ךא) תונתפאשהו ףקיהה

 הידפולקיצנאה אוה (ןיינעה

 .תידומלתה

 = = צי <

 וו
 זץ חשרד תחרע

 ו ו

 1 ף | וו. |

- 

 סופה רצוא"
 תנייננמ המגוד וניה

 תוירוטניק לונ
 (םטסקמרפייה)

 "םיק

 אכל טסקמרפייה
 םימטסקמ

 שדחתה יטסקטרפייהי חנומה ,עודיכ

 איה ותועמשמו הנש 30-כ ונפל

 ןפואב) 'םירשוקמ םיטסקטי

 דומלתה יכ וריעה רבכ ךא .(ילטיגיד

 תוקיתע תואמגוד סניה וילכ יאשונו

 ,רמולכ ,םיטסקטרפייהיל .הברהב

 (ארמג) דחא ילאוטסקט רגאמ

 סירחא עדימ ירגאמב : רשוקמה

 לכ - תופסות ,ייישר) |

 םגו ףדה לע םיטסקטה

 .(תכסמה ףוסבש הלא

 רצוא'ש ירה וז הניחבמ

 המגוד ונה יםיקסופה

 תוירושיק לש תניינעמ

 ,רמולכ .םירפס אלל ,םירפס לא

 380.000-כ לש ףסואב רבודמ

 ךותמ תוינפה ןהבו תויסיטרב

 ןבאו טפשמ ןשוח) 'ךורע ןחלושי

 ובתכנש םירפס לא (רזעה

 םינמייס םתואל רשקהב

 .'ךורע ןחלוש'ב

 7 ער רטקקהא

 ..תחת-]------ 8

 --- ירו וייר יי

 .צש -שוצת וחש וושרומה  מק-יצשאדש: ד בק < הש ררפ

 ב



 ה

 זהווש ץושת תאר ה

 תרזעב עיגהל ןתינ ולא תויסטרכ לא

 המכ תועצמאב ,(ןלהל) הנכותה

 :שופיח לשו עדימ רוזחיא לש תוטיש

 אשונ יפל ,'ךורע ןחלושיה ינמיס יפל

 וא) םיקספ רפס יפל וא שקובמ

 הכלהה קספל סחייתמה ,(תייוש

 .ןודנה

 היימפה עצבמ | רגאמה | ,רמולכ

 אוה) דחא עדימ רגאממ תרשוקמ

 סירגאמ יפלא לא ,(יךורע ןחלושיה

 אלש אלא ,יסיסבה רגאמב סייולתה

 לש אלמה טסקטה תא לבקל ןתינ

 רוטילקתבכ אלש) םירפס םתוא

 םיטסקט םימיק ובש ת"ושה

 .(םיאלמ

 סחייתמה שוטיח עצבל לכונ ,לשמל

 יוצמה אשונ) יקושה תנקתי אשונל

 עיגהכ השק ךכ לשבו ויית תואב

 לבקנ דימ .(תוליגר םיכרדב וילא

 ומכ ,ונש ייס מייח עוייוש לא היינפה

 הנשמה יאשונ לא תונפה םג

 לכ יפ לע שופיח וא ,םייטנוולרה

 סימושוה םירפסה יפלאמ דחא

 * "מר) "מר רפס ,ןוגכ ,רגאמב

 יבצ ןב יכדרמ :הארנה לככ

 ורתאל יתחלצה אל ךא ,ןייטשנורב

 רוטילקתה וא רועה ירפס תועצמאב

 .(יטרגוילבבה

 - "םיקסופה רצוא"

 תויפרגוילבב תוינפה |

 .'ךורע ןחלוטנ'נ סחיב |

 01[-]וה6 תישענ התליאשה תנכה
 תא איבמ התליאשה חולשמו
 סאתהב | תשקובמה | הבושתה
 ,ת"ושל | היינפה וא | ,התליאשל
 ת"ושה ןכותב הוולמה | היינפה

 וגישהל רשפא יאש ןכות) הרצקב

 .(ןליא-רב רוטילקתב

 תולוכי הז גוסמ תורחא תותליאש

 רפסב םיאשונה חתפמ ,'תיברי תויהל

 ןבומכ .דועו דועו ,יןמינב תאשמי

 שפחל ונייה ,י'ךותיחי עבבל ןתינש

 רשקהב סיוסמ אשונ לע םינותנ

 הדעל וא הפוקתל וא קסופל

 יורקה חנומ ,םידרפס וא םיזנכשא)

 .('תוליעפ רוזא' הנכותב

 םיינמ | םירפס 28
 רצוא' לש םירפס תמישרב
 עדימה רגאמבו ,'םיקסופה

 לכ לע םיטרפ לבקל ןחינ
 ינ ףא) םירבכחמהמ דחא
 םג ןכו ,(ידמ ץרמנ רוציקב
 דחא לכ לש -ומוקימ

 ,תוירפט המכב םירפסהמ
 יגולטקה רפסמה הז ללכבו
 םירפטהמ דחא לכ לש
 .ולא תוירפסב

 תכרעמה לש ימשרה םוסרפה יפ לע

 ,םירפס 4000-כ ,השעמל ,םיניוצמ

 סירפסמ ינש ןיב לדבהה סתסה ןמו

 םירפסה לכ אלש ךכמ עבונ הלא

 רבכ םקלח יכ ףא ,ףוסה דע וחתפומ

 .'תומוקמ יארמיב ןיוצ

 רוטילקת רגאמב :האוושה םשל

 ןליא-רב תטיסרבינוא לש תייושה

 ,ונייהד ,םירפס 250 ךרעב םידלקומ

 םיחתפוממה םירפסהמ |תירישעכ

 ויפוא תא םיגדמה רפסמ ,תכרעמב

 ףסאמכ 'םיקסופה רצוא'י לעפמ לש

 .תונחמה לכל

 רפסמ קר יכ חוכשל ןיא ,תאז םע

 הז רגאמב עיפומ םורפס לש ןטק

 רוטילקתב ומכ | ,אלמ | ןפואב

 יכ איה רבדה תועמשמו ,ןליא-רב

 ,רמולכ ,יסוקמה יארמיל םיקקזנל

 ןיא ,הז רגאמ לש יפוסה שמתשמל

 .'םיקסופה רצואיל ףילחת

 - אוה התע תלאשנה הלאשה ,ןבומכ

 יכ ,המוד זוז תכרעמ תדעוימ ימל

 לש דיחיה אל סא ,ירקיעה ןורסיחה

 להקל הדועייב וענ ,ו% הנכות

 תדעוימ איה .טלחהב םצמוצמ

 ,(ההובג הבישי) יללוכיב םיכרבאל

 תונברל הכימסל םיננוכתמה הלאל

 יתבב לעופב סיניידלו ,תוניידל וא

 .םיינברה ןידה

 לכ וניא הז םישמתשמ רפסמ ,ןוכנ

 וניא הנכות לש הכרע ךא ,לודג ךכ

 סא יכ הישמתשמ רפסמ יפל ןחבנ

 תא תאלממ הנכותה ובש ןפואה יפל

 הרעה ריעהל שי הו םוחתבו ,הדועויי

 .הנוש גוסמ

 רצואו = .דרנתמ < םיללוב יםולכ

 לע תוינפהה תא רקיעב 'סיקסופה

 טעמו יטפשמ ןשוחי ךורע ןחלוש

 קר אל ,רמולכ .ירועה ןבא' ךותמ

 ואל) ופקיהב םצמוצמ רגאמהש

 ףאש אלא | ,(ילטיגידה | אקווד

 היופצ עדימ לש הז גוסב סיניינועמל

 הרויי לש ונורסח) תמיוסמ הבזכא

 סא ,ןוכנ .(הרהמב יד שגרוי 'העד

 לכש דע  תוכחל םיכירצ ונייה

 יכ ,תמלשומ היהת תוינפהה תכרעמ

 םינש דוע תוכחל םיכירצ ונייה זא

 תא חבשל אלא ןיא ןכ לעו ,תובר

 סםתמזוי לע יסיקסופה רצוא' תכרעמ

 ינרדומה ילטגידה דממה תא לצנל

 עדימה תא ץיפהלו תרושקתה לש

 .יקלח ותויה ףא לע םתושרבש

 הז היהי ךא ,ייקלח רגאמ' יתבתכ

 רצוא' רגאמ תא הז םשב תונכל לווע

 לש עדימ תוטכב רבודמ .'םיקסופה

 ,(טייב הגמ 1000=) טייב-הגי'ג 1-כ

 ןא ןיאש ,ללכב תלטובמ אל תומכ

 .הליכהל לוכיה םויכ רוטילקת

 לש ולדוג תלאשל רבעמ ,םלואו

 טעמ בכעתהל יאדכ ,עדימה רגאמ

 הנכות תוולמה תונושה תונכותה לע

 ןתינ היה אל ןהידעלבש תונכות ,וז

 ךכ לכ הרוצב תרושקתה תא עצבל

 .הפי

 תנכותל סיסנכנ ןושארה בלשב

 תרושקת תנכות ,(01001%) יתותלדי

 תושעל תעדויה ךא ,השדח ךכ לכ אל

 ,('םיטירסתי תועצמאב) הדובעה תא

 הנכותה .ןיטולחל ענכשמ ןפואב

 תירבעל הבסה הרבע תיאקירמאה

 המו ,תואסרג המכב תקוושמ איהו

 יכ הדבועה התייה יל עירפהש

 רשפא יא המצע הנכותה תועצמאב

 ךכ ךרוצל) בוק ךותל רמוח חולשל

 , ןקוח2|ג!|6 תנכות תא ליעפהל שי

 בצמ רפשל תולקב ןתינ .(ןכ ינפל

 .הז הדובע

 גויחה .ונתרזעל יקזבי האב ןכמ רחאל

 איה ותועמשמש 131 וקב עצובמ



 תורמל ,תימוקמ החיש לש תולע
 וקש אלא .ןג-.תמרב בשחמל רוביחה

 2400 םדומב ,העש יפל ,ךמות הז

 תרבעהב רבודמש ןוויכ .דבלב דואב

 ימו ,ארונ ךכ לכ אל בצמה ,סיטסקט

 לוכי ,ול העירפמ וו הדבועש

 יהחנמ וקיל תורישי  רשקתהל

 .14400 תוריהמב

 הדבועה אוה וז הנכותב הפיה קלחה

 ופואב השענ םדומב שומישה יכ

 תעדל ךרוצ ןיאש ונייהד ,יףוקשי

 תלועפ ןכש ,םדומב הדוקפ םוש

 קחורמ ישיא בשחמב שמתשמה

 סע תיביטרגטניא הרוצב תישענ

 .'החנמ וקי לש 42-ה בשחמ

 ,עלגלש רמוחל המ ןמו יתיכיח סא

 תיתוהמ הנוש רבדה ןיא ירה

 שופיחה | תואצותל | הנתמההמ

 ירוטילקתב וא ,ןליא-רב רוטילקתב

 לודג רפסמ טעמל ,ול םימוד עדימ

 .(ארונ אל :שוריפב) תוינש לש רתוי

 וז הנכותב הפיה קלחה
 עומישה יב הדבועה אוה

 ןפואב הועענ םדומב
 ,"'ףוקטו' ןיאוע ונייהר

 םוטנ תעדל ךרוצ
 םדומב הדוקפ

 תא איבמ | יטמוטואה גויחה

 וק - ירגאמכל תורישי שמתשמה

 1118 יתוריש תנתונה הרבח ,!החנמ

 סםימרוגל (ך'7-1₪1, -ל המודב) -

 .םינוש םייקסע

 םינוש םיתוריש תנתונ יהחנמ וקי

 לש תונוש תואסרג תועצמאב

 ,תותלדי תנכות
 ,ןטוש יאסרוב עדימל השיג :ןוגכ

 עדימ רגאמ ,םייסנניפ תוחי'וד ירגאמ
 ינורטקלא ראוד ,תורבחה סשר לש

 .דועו

 תועצמאב תישענ תורשקתהה
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 ותועמשמש ,א.25 יורקה לוקוטורפ

 הכימת תלוכי איה תישעמה

 ,תינמז וב םסיבר םישמתשמב

 תוליבח גותימ תשר תועצמאב

 .רוביצל

 תונוש תותשרו סינוש םיבשחמ

 יורקה ןקתה תועצמאב תורבוחמ

 .(הרקב תוידי אלל) טת6

 ,יקזבי ידי לע ךמתנ הז לוקוטורפ

 תווחא | תונכות ומכ | אלש

 הזכ ןפואב ,םדומב תושמתשמה

 רבועה עדימל סחיב 'תרוויעי יקזביש

 .וקב

 חונ רוביח :תיפוסה האצותה

 קחורמ שמתשמ לש יתודידיו

 .עדימ יתוריש ןתונה בשחמב

 םוביס

 הנכות איה 'םיקסופה רצואי תנכות

 הל ןיא ןכותה תניחבמש תידוחיי

 הניחבמו ,(רפסב אל םג) הרחתמ

 הגוטמ תומדקתמה ןמ איה תיתונכת

 םינתינה םיילאוטסקט עדימ ירגאמ)

 קוחר שמתשמ ידי לע עדימ תפילשל

 .(םדומ תועצמאב

 תא תלבלבמ הצק הונותה
 סחיה תניחבמ התוא ןחובה

 :הינא
 הננותב רבודמ דחא רצמ
 ,המישרמ ףאו רתויב תחלצומ

 םימביהה |לנמ | דחוימב

 ןתינ רחא דצמו ,םייבומנחמה
 סחיב רסוב ינמיס הב תולנגל
 םירגאמה לש יקלנחה יפואל
 .תורישנב םינתינה

 הלוגס ידיחי םתוא

 1 ו פל 4 ּ
 ב." + בו ו" ו 0

 אל תצק הז היהי ,תאז תורמל

 הנבנה עדימ רגאמ תונכל קיודמ

 ,ירסובי יוניכב (!) הנש 50 -ל בורק

 סחייתמ ירסובה קלחה ,השעמל ,יכ

 ףושח עדימה ובש ןפואל קרו ךא

 רבודמ :חוכשל ןיאו .בחרה להקל

 ,ייצולח" .תוריש תנתונה הנכותב

 יכ לע חולסל שי ךכ לשב תוחפלו

 הכותמ ףולשל רשפא יא ןוידע

 וילאש עדימה ימוחת לכ לע םינותנ

 ןחלושיה לכ :ירק) תדעוימ איה

 .('ךורע

 בורקה דיתעבוע תווקל םנני

 רצוא' תא אוצמל היהי ןחינ

 לכב בטנחוממה 'םיקסופה
 'נלוב לכבו ההובג הביוני
 .רדסה תביוניו

 וז הנכותש תווקל שי ,ןכ לע רתי

 ,צראב תיתד הצעומ לכב סג אצמית
 רגאמ לא רשקתהל היהי ןתינש ךכ

 .(םיפסונ םירגאמ לאו) הז

 .תויתדה תוצעומל ביבקת אצמש ימ

 ךייוול לרודיש תטילקל תונטנא רובע

 ףסוי הידבוע ברה לש וירבד סהבו

 אצמיש אוה ,לארשי תיב ינומהל
 רובע (ךומנ רתוי הברה) ביצקת

 יםיקסופה רצוא' רגאמל תורשקתהה
 - םיקהבומה םימכחה ידימלת ןעמל

 םתרותש
 .םתונמוא
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 .חייש 88 םוקמב חייש 66 הלוע

 דוד אז1,-ה לש קווישה להמ ,זוע ילא
 מ"עב "עדימל תילארשיה הדרטסוטואה"

 שדח ₪8 - לטויפמוק
 ראה ןופצב

 יתוריש לש תובנחרתהה תרגסמב

 זכרמ) א08 םיחתופ ונגא דצמ

 .צראה ןופצב שדח [בושקת

 קלח איה 8₪8-ה תחיתפ

 חתפל |,1%ך₪ לש המגמהמ

 .םיירוזא םיוכרמ

 םיתוריש קפסי שדחה 1118-ה

 :הלאה םימוחתב

 סייתליהק םיתוריש חותיפ ₪

 לילגה רווא לכב תוריית ₪

 .סידליל תונכות ₪

 םיסיטרכה תנמזה תוריש ₪

 ,בחרתמ ךצזמ)-ה תועצמאב

 ךיי/דימז -ה ייונמ םילוכי םויכו

 םיעפומל | םיסיטרכ | שוכול

 סילווה םיריחמב | םייתרקוי

 .צראב רתויב

 ייטרגוי רמזחמל סיטרכ :המגודל

 תושפאמ 7עדמת-ה תכרעמ ₪

 תומוקמה סישרתב ןייעל הייונמל

 קלחב) םיעפומ סלואב

 םוקמה תא רוחבלו ,(תומלואהמ

 .עפומב תופצל םיבור ונממש

 לבקל היהי רשפא םיסיטרכה תא

 ,ענומה סשב םלואה תפוקב

 עצבתי סרובע בויחה וליאו

 .יארשאה סוטרשפד תורישי

 ,ןודנולב השפוחל םיאצויל ₪

 תוריש םייק קרוי וינב וא זירפב

 םיסיטרכ שוכרל רשפאמה ףסונ

 .לייוחב םיעפומל םג

 שפונ תוליבח - תוריית
 לש ריחמב

 ייןורחאה עגרייה

 תוריש העיצמ דיצד ₪-ה תכרעמ

 עגרהי" לש ידוחיי יתוריית

 תועצה תועיפומ ובש ןורחאה

 תומוקמ לש דחוימב תולזומ

 תוסיטל סינורחא םייונפ

 .שפונ תוליבחלו

 ןיב רוחבל לוכי שמתשמה

 תוללוכה ,תוטרופמה תועצהה

 ךיראת תא ,רתאה סש תא

 תאו השפוחה ךשמ תא ,האיציה

 תנכדעתמ סו: ידמ .ריחמה

 יבגל בר "עדימב תכרעמה

 ,תוסיטו סילויט ,תוישפוח

 תוריית תורבח ידי לע תועצומה

 .תונוש

 לע עדימ עצומ צואב םילייטמל

 סינג לע ,עבט תורומש לע ,םסירתא

 :ללוכ הי עדימ .דועו םסיימואל

 תועש ,ותאה לע יללכ עקר

 .וילא עיגהל דציכו וב תוליעפה

 חולה - תועדומ חול

 לודגה

 "ילודגה חולה" ןותיעה לש חולה

 תכרעמב םג עובש ידמ םסרפתי

 .ןישדיט1.-ה

 תואמ תומסרפתמ חולה תרגסמב

 .סימוחתה לכב תועדומ

 ידי לע תלעפומ תכרעמה

 ךיט[ .- דימו

 רבכ םיקנבה לכ טעמכ ,השעמל

 שמתשמ .תכרעמה ךותב םסייוצמ

 רבחתהל |ןיינועמש ד ם1-ב

 תקידב ךרובל ,ולש קנבה ןובשחל

 תורחא תולועפ וא ןובשח בצמ

 תשגל ךירצ ,(קנבל סאתהב)

 ונבשהח להנתמ ובש | ףינסל

 םירושיאה

 תועצמאב הדובעל םימיאתמה

 תא רידסהלו

 .די/דם1.-ה
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 ופסותי הגרדהבו ,תובוחר ,הינתנ
 .תומוקמ דוע

 סישדח םיקחשמ
 יד אז ,-ב

 ,היזיוולטב יילזמה לגלגיי תובקעב

 םג המוד קחשמב קחשל רשפא

 לט-לטיו - .די/דט]-ה תכרעמב

 דגנ קחשל רשפאמ | יילומה

 תוכול םגו םירחא דגנו בשחמה

 .םיניינעמ םייסרפב

.- 

 םיידיתע םינוויכ

 יעדי תסרג תנכה

 םייתסהל תדמוע \[אססו/5-ל
 96 תנש לש ןושארה ןועברב

 תושדח תואסרג הקדב הרבחה
 תוכרעמ ומייק ]הבט תונידמב

 :הינדו הינמרג ,תפרצ ומכ ,תומוד

 יפוא לע טלחו'ש רחאל דימ

 איה ,הינו:פאמו שדחה הסרגה

 שרעב עדייטל הירארשה הדרפ המצה

 5 הש ₪

 ו ו |
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 רתויב םיצופנה | םיתורישה

 :ןלהלד רדסה יפ לע ויה שומישב

 ללוכ) חותפ ינורטקלא וק ₪

 ינורטקלא ראוד ,הדיעו תוחיש

 (דועו

 סיקחשמ ₪

 טנרטניא ₪

 .תוינק ₪

 תיברמב בחרתמו ךלוה שומישה

 יווק לכ ,ךכ בקע .אראה ירוזא

 סירבוחמ ,גויחה ירוזא לכב ,קזב

 .14400 תוריהמב סימדומל םויכ

 סימדומה לש תויתשתה תכרעמ

 ךכ ,דואמ הבחרוה 133 וק לש

 "קסויקייל סנכיהל ןתינ סויכש

 .הבר תולקב קּזב לש

 ינורטקלא ראוד

 לש | סהיתולאשל

 :םיבר םיזא ווק

 הבושתב

 ראוד תלעפהב ןינועמש חו
 ,שקבתנ

 תא רוחבל

 קל
 /1דנ-ב .ינורטקלא
 0 ה סע

 ראודב חולשמל םיבתכמה תא

 לש בצמב בותכל ןתינ ינורטקפ

 חולשל ןכמ רחאלו ₪ ה
 ו

 בצמב :ותוא
סא1 אמ לש
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 .תמא ןמּוב םיתוריש ןתמ

 . ל תכרעמב | לעפות | ,רומאכו תובשחוממ תוינק

 6 "| תא תונפל סהילעש ,תכרעמהמ ס"קה תוינקה ךרעמל ףסונב
 0% רש | לש בשחמה | ןורכיזמ ראודה תשרמ םסירצומ ןימזהל ןתינ ,םויכ

 5- - ד תכרעמ לש יונמ לכ .קושרפיהה 1[
 | 6 - ./ . עיגמש | ינורטקלאה | ראודה ך\'דפו,-מ תושדח 0 ו ה
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 4 8 ל ב מל ל שהשיר סיטה תועצמאב 0 -
 א-ה / .תוקד ףלא םייתאמו .ירנמה -
 47 . ו 77
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 7 םיליחתמ םיתוריש רתויו רתויב ל , 5 ה 6 ו 0 8 ל

 4 ] - || לש תקתרמה תורשפאה תא לצנל | ב ל

 תמא ןמזב דובעל ןתינ םסויכ

 - םיתורישב

 ;תוינורטקלא תודיעו ₪

 ;םינוש םיקחשמ ₪

 סיחמומ םע הדיעו תוחיש ₪

 גננש םוי לכב ,לשמל) ןפלואב

 תרגסמב עיפומ ברעב עבש העשב

 ;("ףיכו םיבשחמיי לש גיצנ תאז

 סע :תיביטקארטניא תכרעמ ₪

 | ;לודגה חולה

 סיתוריש ינש וחתפיג בורקב ₪

 :םיפסונ

 קנב סע תמא ןמזב תרושקת *

 טנוקסיד

 .תויורכיה תוריש *

 | תורישה רופיש |

 דד םז,-ה לש השדחה הסרגב ₪

 סדומה תא ההזמ 5₪107-ה

 .ךתושרבש

 תחת םסויכ תלעופ תכרעמה ₪

 סרטש ימ !!בל ומוש 2.21 הסרג

 ,תאז הסרג ולש בשחמל דירוה

 םע רדימ הדירוהל בייח היהי

 יא בורקב יכ ,תכרעמל וסנכיה

 הסרגב רתוי דובעל היהי רשפא

 .הנשיה

 דשךד.-ה לש הכימתה דקומ ₪

 חותפ אוהו ויתוריש תא ביחרה

 תושרל .22.00 - 9.00 תועשב

 םיוק 24 | ודמעוה | םינופה

 לכב ,בחרוה ,ןכ ומכ .םיינוציח

 .דקומב םידבועה רפסמ ,תרמשמ
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 | 8 הדיו םיושהש ץיששה חה ל
 ן[ ןיןטש תחפכ 'נא|

 דס יניינוצמ אלו
 דידי תאו הזה בפ
 ישקתש יאדב ןבלו |

 == .-רטמפ 2065ב הודס ה[
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 שח ]--אה תא שוהפכ
 ל | 1 ירטשאםתה 6

 קכלאפ רב"יסה .תררס 5 4
 ייכוירציה דל היכנוק ! אי 3

 בוצארה דו ְה |
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 | ןכ צתרה ציתה ףוס -
 |( דבי ביה לכ בט]מ-ב ית כשוב
 = .תא> בוש תואדרל !הבוה>

 ₪ הל

 ב ו ויפוצפיח תיאר אל דוע כ םיארוקל ידב חתומ םויס בוש
 יא כ תיטבהל הר לכואו 5תה 56 .]ן'לת .תאררל צורימה
 כ םלוצל רבכ םיטילפה הז דתויב ןוילּכב שחר תיש צעוריאה
 יל התפבוכככ הפי ההוה הז ..צוט) 1ירצד ןתוא ןיהי

 שוא רוצה
 2 הנובמל

 הנוכמ תתכיפה
 ישו נא .רועל

 .תובושתה לכ .תא
 +1צ מל !לכונכר
 סקימוהה .תרדסב
 :השדחה

 "תואיצב יב
 הוה לפכב
 "ףיכו םיבשחפב
 ו ךוהחהיה
 הרצונ הרדסה)
 ארווש ל ידיב
 (!תורובש .תויוכזה

 ןא האירבה ]ודא
 ? האשה ןודא[
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 ןליא-רב ריאמ רייד

 תינועאר הריקס

 :לחה לודגה ברקה

 .טפופורקיעב !םאו תלחלל

 תונולח' םה המחלה ילכ

 ,[טסוגוא ףוסמ לחהו]

 תצועל טטוטורקימ לש

 [ 5 הסרג] 05/2 \\3ּזְמ

 .ופוו לש

 הלעפהה תכרעמ :הריזה

 תיבה בששחמה לש

 םינעב הב טולשי ימ

 ?תובורקה
 :המחלמל ףסונ דוק םש
 טיב 32 תכרעמ
 תיתמישמ-בד
 .חרט!זו-1858\ח0]

 הבתכל הכזת 05/2 הלעפה תכרעמ

 יפל ךא ,אבה ןויליגב רתוי הקימעמ

 םירבדה תא הילע רמול ןתינ העש

 :הלאה

 תא הריכזמ השדחה הלעפהה תכרעמ

 תכרעמ תאו דחא דצמ שוטניקמה

 בורו ליאוה .ינש דצמ '95 תונולחי

 תוכרעמ תא םיריכמ סניא םיארוקה

 יכ ןייצג םא יד ,ולאה הלעפהה

 תמכחותמ הלענה תכרעמב רבודמ

 םירבד המכ | תושעל | תעדויה

 ןיא הל תומדוקה תוכרעמהש

 הליבקמה תכרעמהו ,עצבל תולגוסמ

 ,ךרעב רבד  ותוא השוע הל

 - איה הלאשהשכ

 וא ,רתוי הבוט תכרעמ וזיא

 הבוט תכרעמ וזיא :בטומ

 1ךרובע רתו

 י 500-0134 |
 י 00-01₪4 ||
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 םפ6  תרבח

 יתשה ךותמ - ייתשיה) \/תק-ב

 ייכנאיה שטוחה - גיראה לש יברעו

 הרחב םיבשחמ

 תביבסכ (05/2-ל | יוניכ | ,גיראב

 ,ינחלושה בשחמל הלש הדובעה

 תא קודבל יל רשפאתה התוסחכו

 .השדחה תכרעמה

 הצירפה תא הוולמה םוסרפה יפ לע

 05/2-ב תובר תונוכת תומייק ,קושל

 הז ןיינע יכ ףא ,'95 תונולחיב ןניאש

 ,ןורקיעכ .רתוי קימעמ ןויד ןועט

 ימושיי סע הלעפה העיצמ וז תכרעמ

 שמתשמל התועמשמש |,טיב 2

 .רתוי הבר תוריהמ איה יפוסה

 ןורכיזה לוהינ תכרעמ ,ךכל ףסונב

 ,3.תונולחי תמועל הברהב תרפושמ

 תכרעמהש איה רבדה תועמשמו

 וניא םיוסמ סושיישכ 'תלפו* הניא

 .הכלהכ לעופ

 תנייטצמ 05/2  הלעפה תכרעמ

 היושעש תפסונ תניינעמ הנוכתב

 הברהל החרטו ןמז ךוסחל

 :םיסונמ יתלב םישמתשמ

 תונכות הברה םע העיגמ תכרעמה

 ימושייב הלכו סיקחשמב לחה ,תוולנ

 יסיסבה ןויערה .טנרטניאו דרשמ

 תונכות שפחל ךרוצ ךל ןיא :אוה

 תונקל תטלחהש רחאל ,רחא סוקמב

 יפ לעו) וזה הלעפהה תכרעמ תא

 רתוי - ב"הראמ םיעיגמה םינותנה

 היהת ,(95 תונולח' תכרעממ הלוו

 דעו ןאכמ ךלש תכרעמב רדוסמ

 .השדח העדוהל

 לע  תלעופ הלעפהה תכרעמ

 , ץוטקע 8ח6 8|2הצ לש ןורקיע
 המ המצעב 'הלגמי איה ,רמולכ
 הניקתמו ךלש הרמוחה יביכר סה
 סימיאתמה םינקתהה תא תא
 קפיסש המב תולת אלל) םהל
 שמתשהל ןתינ ,ןבומכ .(ןרציה
 לחה ,םימדוקה םימושייה לכב
 םיקחשמה םהכו סודה ימושיימ

 לכב הלכו ,םעפ לש םיביבחה
 .'תונולחיה ימושיי

 התלוכי :בושחו ןיינעמ תוחפ אלו
 סוד ימושיי צירהל תכרעמה לש
 סושיי הז היה וליאכ ,ןולח ךותב

 .רוקמב יאנולח

 הדובע לע  יתרביד אל  דוע
 תא ליעפהל ,רמולכ ,תיתמישמ-בר

 ,תינמז-וב תויצקולפא המכב בשחמה

 גוסמ םיצבק לש שופיח עוציב ,ןוגכ

 ,(המדיקב) קחשמ תלעפה ,םיוסמ

 קסיד תנכה ,תספדמל רמוח חולשמ

 - הז לכ לע .דועו הלועפל (!ס0חוההְ)
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 לגיפש ןור רייד

 !םולש ,םירק* םיארוק

 חתפב | םידומילה | תנש

 הנשה תארקל |הנוכתהו
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 תרבח לש ,2000 שטיווס-וברוטי םע דילנ דרשמ סיקרוס 1 1
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 ןיינע ותוא ילעב תוצובקל םימרופ ₪



 שוחט 00 חוה | אפה ווטש 5
 ינועבצ רה | (םינבומה לכב) סילודגה םיקחשמה דחא רודישב ריהמ לסרודכ קחשמ

 תרכה סיקלח הָשולש-הדימלו קחשמ תכרע | .יפוס ןיאה ללחה לומ התא .שיש םיקתרמהו | 27 לב יח [

 " 1% םיעבצ ,תורוצה | =. | י ף 60 אסא יביטקארניא טרס | תוצובקה ,

 .אלפה לוחכמו | 0 ₪ ח"ש 5% עצבמ ריחמ 5% :;ליגר ריחמ | תופתתשמה

 הארקהב תוארוה | =  או-4- . 48 -ב
 הוולמ תילוק |

 יאליג) תוניגנמב ₪ 1 סזּבטסה (.סזש ₪7 נוה |
 .(6 5 ןשקאו הקיפרגב בלושמ תואקתפרה קחשמ

 ריִחַמ 8? :ליגר ריחמ | ו 6 2-ב לוכהו ;סימיהדמ
 חייש 77 עצבמ 5 219 ;ליגר ריחמ

 | חייש 193 עצבמ ריחמ

 :ליגר ריחמ |
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 ח"ש +3

 פצפד ₪ 0%
 רחבמ .םססאו ןונגסב קחשמ ו

 דורשל ךל ורזעי קשנ ילכ ן ריר[ םירוצי ,קתרמ טסווק

 .תיניערג האוש רחאל ?- יש .םיהדמ ףוס .םירזומ
 189 :ליגר ריחמ 6 רומוה
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